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КУЛИКІВ — селище міського 
типу Нестеровського р-ну Львів, 
обл. УРСР, на р. Думному Потоці 
(бас. Бугу), за 2 км від залізним, 
ст. Куликів. 3,4 тис. ж. (1980). 
На тер. с-ща — взуттєва ф-ка 
Львів. взуттєвого виробничого 
об’єднання «Прогрес*, з-д по пер¬ 
винній обробці шкіри вироби, об’¬ 
єднання «Світанок*, цех Львів, 
шкіряно-галантерейної ф-ки, рай- 
сільгосптехніка, колгосп. Заг.-осв. 
школа, лікарня; Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, б-ка, краєзнавчий 
музей. Архітектурна пам’ятка — 
костьол (1538). К. відомий з кінця 
14 ст. 
КУЛИКІВКА — селище міського 
типу Черніг. обл. УРСР, райцентр. 
Залізнична ст. Дроздівка. 5,1 тис. 
ж. (1980). К. відома з 2-ї пол. 
17 ст. Рад. владу встановлено в 
січні 1918. В К.— льоно- та масло¬ 
робний з-ди, міжколг. буд. орг-ція, 
райсільгосптехніка, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 2 заг.- 
осв. та музична школи, лікарня. 
Будинок культури, клуб, кіно¬ 
театр, 5 бібліотек. „ ^ 
КУЛИКГВСЬКИИ РАИбН — у 
центр, частині Черніг. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. бл. 1 тис. км2. 
Нас. 31,7 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 28 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих селищній і 15 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Куликівка. Поверхня району 
рівнинна. Поклади торфу, піску. 
Гол. річка — Десна. Грунти дер¬ 
ново-підзолисті глеюваті, торф’я¬ 
но-болотні, чорноземно-лучні. Роз¬ 
ташований в зоні мішаних лісів. 
Ліси (осика, береза, дуб, вільха, 
сосна) займають 8,3 тис. га. Під¬ 
приємства харч, і легкої пром-сті, 
найбільші — куликівські льоноза¬ 
вод і маслозавод. Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Куликів¬ 
ка). С. г. спеціалізується на виро¬ 
щуванні зернових, картоплі, льо¬ 
ну, овочів та вироби, молока, 
м’яса, яєць, вовни. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 71,7 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 41,9 тис. га, 
луки і пасовища — 29,3 тис. га. 
В К. р.— 17 колгоспів, 2 міжколг. 

об’єднання (по вироби, свинини, 
яєць і м’яса птиці), райсільгосп¬ 
техніка. Залізничні станції: Вере¬ 
сом, Дроздівка, Муравійка. Авто¬ 
шляхів — 169 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 155 км. 
У К. р. — 18 заг.-осв. та муз. шко¬ 
ли; 23 лік. заклади, у т. ч. 8 ліка¬ 
рень. 27 будинків культури та клу¬ 
бів, кінотеатр, 29 кіноустановок, 
20 о-к. У с. Ковчині К. р. народи¬ 
лась укр. педагог Л. П. Деполович. 
У районі видається газ. «Поліська 
правда* (з 1935). І. Г. Рибалко. 
КУЛИКбВ Віктор Георгійович 
(н. 5.VII 1921, с. Верхня Любовша, 
тепер Новодеревеньковського р-ну 
Орлов. обл.) — рад. військ, діяч, 
Маршал Рад. Союзу (1977). Член 
КПРС з 1942. В Рад. Армії з 1939. 
Учасник Великої Вітчизн. війни 
1941—45. Закінчив військ, акаде¬ 
мію ім. М. В. фрунзе (1953), 
Академію Генштабу (1959). Після 
війни командував полком, механі¬ 
зованою д-зією, армією (1964—67), 
військами Київ, військ, округу 
(1967—69), Групою рад. військ у 
Німеччині (1969—71). З вересня 
1971 — нач. Генерального штабу 
Збройних Сил СРСР — перший 
заст. міністра оборони СРСР У 
січні 1977 К. призначено головно- 
команд. Об’єднаними збройними 
силами держав — учасниць Вар¬ 
шавського договору 1955. З 1971 — 
член ЦК КПРС. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 7—10-го скликань. 
Нагороджений орденом Леніна, 
З орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. 
КУЛИКбВСЬКА БЙТВА 1380 — 
битва рус. військ під проводом 
великого князя владимирського і 
московського Дмитрія Донського 
проти монголо-татар, очолюваних 
золотоординським темником (воє¬ 
начальником) Мамаєм. Відбулася 
8.IX на Куликовому полі, біля 
впадіння р. Непрядви в Дон. Ма- 
май вирушив у похід на Русь, щоб 
зломити зростаючу могутність 
Московського великого князівст¬ 
ва і посилити його залежність від 
Золотої орди. Проти монголо-та¬ 
тар виступило військо, до якого 
входили нар. ополчення більшо¬ 
сті рос. земель, а також укр. і 
білорус, загони. Чисельність обох 
військ була приблизно однаковою 
і становила 100—150 тис. чол. Рус. 
військо випередило ворога і не 
допустило з’єднання сил Мамая 
з його союзниками — великим кня¬ 
зем литовським Ягайлом і (за 
свідченням деяких літописців) кня¬ 
зем рязанським Олегом Іванови¬ 
чем. Битва почалася поєдинком 
між рос. і тат. богатирями — Пе- 
ресвєтом і Челубеєм (обидва заги¬ 
нули). В результаті вдалих дій 
рус. військ, зокрема засадного пол¬ 
ку на чолі з кн. Д. М. Боброком- 
Волинським і серпуховським кн. 
Володимиром Андрійовичем (див. 
карту), ворога було розгромлено. 
Перемога рус. військ у К. б. мала 
велике істор. значення в боротьбі 
рос. та ін. народів проти монголо- 
татарського іга. Вона завдала 
могутнього удару Золотій орді, 
прискорила її занепад і піднесла 
значення Москви як центру об’єд¬ 
нання всіх російських земель. 
На місці К. б. відкрито музей 
«Куликове поле*. 

А. А. Вовк. 

КУЛИКОПОДІБНІ, кулики (СЬа- 
гасігіі^огтез) — ряд птахів. Розмі¬ 
ри дрібні й середні (довж. тіла 
14—62 см, маса від 20 г до 1 кг); 
дзьоб переважно довгий, тонкий, 
іноді загнутий донизу або вгору. 
Нижня частина гомілки і цівки 
неоперені, передні три пальці роз¬ 
винені добре, задній редукований. 
Оперення переважно бурих, сірих, 
вохристих тонів з білим або жов¬ 
тим. 181 вид, пошир, всесвітньо, 
в СРСР — 79, у т. ч. в УРСР — 
47, з них найвідоміші турухтан, 
щиголь, слуква, кроншнеп, гарш¬ 
неп, дупель, бекас та ін. У помір¬ 
них широтах — перелітні або ко¬ 
чові птахи. Ведуть навколоводне 
життя, звичайно селяться коло¬ 
ніями. Переважна більшість К. 
утворює пари (див. Моногамія у 
тварин), окремі — полігами (див. 
Полігамія в біології). Гніздо мос¬ 
тять на землі. У кладці 4 ясць. Жив¬ 
ляться К. тваринною їжею: кома¬ 
хами, водяними безхребетними. 
Великі К. є об’єктами спортивного 
полювання. Багато видів знищу¬ 
ють шкідливих комах. Викопні 
рештки відомі починаючи з ниж¬ 
нього олігоцену. 

О. Б. Кістяківський. 
К У Л Й К-С О Р <3 К А (НаешаСо- 
риз) — рід птахів род. сивкових. 
Довж. 42—45 см, маса 385—518 г. 
Оперення біле з чорним, ноги і 
дзьоб червоні. 4 види, пошир, по 
всіх материках, крім Антарктиди. 
В СРСР зустрічається по всій тер. 
К.-с. звичайний (Н. 05іга1е£из). 
Населяє береги морів, рідше — 
внутр. водойм. В УРСР гніздиться 
на узбережжі Чорного і Азовського 
морів, по берегах Дніпра, Десни, 
Прип’яті. Гніздо — ямка на зем¬ 
лі. Кладка з 3—4 (іноді 2) яєць* 
насиджують 26—28 діб. Живиться 
К.-с. водяними безхребетними, а 
також рибою і комахами. 
КУЛЙНИЧІ — селище міського 
типу Харківського р-ну Харків, 
обл. УРСР, за 3 км від залізнич. 
ст. Лосеве. 3,0 тис. ж. (1980). На 
тер. К.— н.-д. ін-т тваринництва 
Лісостепу й Полісся УРСР з до¬ 
слідним г-вом «Українка*, цех 
безалкогольних напоїв. Середня 
школа, лікарня; Будинок культу¬ 
ри, 4 б-ки. С-ще засн. 1679. 
КУЛІ (тамільське, букв.— заро¬ 
бітки) — низькооплачувані, неква- 
ліфіковані робітники (вантажники, 
рикші тощо) в Китаї (до 1949), 
Індії та інших країнах Сх. і Пд.- 
Сх. Азії. К. називали також неква- 

КУЛІ 

Кулик-сорока звичай¬ 
ний. 

<: 4 « , л , ,.у 

Куликовська битва 
1380. Пам’ятник русь¬ 
ким воїнам на Кулико¬ 
вому полі. Архітектор 
О. П. Брюллов. 1850. 

•Переяслав- 
? -Рязанський 

ЖКу-. \ і Г^оІГг 

У’Л 
"“' У л,^по-‘ 
Бій руського передовою полк, 
з авангардом монголо-*атар 
Фронтальним удар головних сил 
монголо-татар І прорив лівого 
флангу руського в йська 
Переміщення резерву оуського 
війська для прикриття лівого 
флангу й тилу великого полку 
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КУЛІБІН 

І. П. Кулібіи. 

Л. О. Куліджанов. 

К. Ш. Кулієв. 

М. Кулієва. 

ліфікованих робітників, найнятих 
за контрактом у країни Америки, 
Пд. Африку і Австралію. 
КУЛГбіН Іван Петрович [10 (21). 
IV 1735, Нижній Новгород, тепер 
м. Горький — ЗО.УІІ (11.VIII) 
1818, там же] — рос. механік- 
самоук. В 1764—67 сконструював 
годинник у формі яйця, що являв 
собою складний механізм автом. 
дії. Керував (з 1769) мех. майстер¬ 
нями Петерб. АН, де створив оптич¬ 
ний телеграф і код для передаван¬ 
ня повідомлень, чпланетний* ки¬ 
шеньковий годинник, чдзеркальні 
ліхтарі* (прототип прожекторів), 
візок-самокат, ч механічні ноги* 
(протези), ліфт тощо. Розробив 
способи шліфування скла, викори¬ 
стовуваного для мікроскопів, теле¬ 
скопів та ін. У 1776 збудував мо¬ 
дель одноаркового дерев’яного мос- 
та через Неву. Після звільнення 
з АН (1801) побудував (1804) у 
Нижньому Новгороді чводохідне 
судно*, яке рухалося проти течії. 
КУЛІДЖАНОВ Лев Олександро¬ 
вич (н. 19.III 1924, Тбілісі) — рос. 
рад. кінорежисер, нар. арт. СРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1962. В 
1955 закінчив ВДІК. Перші філь¬ 
ми чЦе починалось так...* (1956) і 
чДім, в якому я живу* (1957) 
створив разом з Я. Сегелем. По¬ 
ставив фільми: чОтчий дім* (1959), 
чКоли дерева були великими* 
(1962), чСиній зошит* (1964), чЗло¬ 
чин і кара* (1970, за Ф. Достоєв- 
ським), ч Зоряна хвилина* (1974), 
чКарл Маркс. Молоді роки* (1980, 
телевізійний, 7 серій). З 1965 — 
перший секретар правління Спіл¬ 
ки кінематографістів СРСР. Кан¬ 
дидат у члени ЦК КПРС з 1967. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
7—10-го скликань. Нагороджений 
орденами Леніна, Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
КУЛЇЄВ Кайсин Шувайович (н. 
1.ХІ 1917, с. Верхній Чегем, тепер 
Чегемського р-ну Каб.-Балк. 
АРСР) — балкарський рад. поет, 
нар. поет Каб.-Балк. АРСР (1967). 
Член КПРС з 1944. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкуватися 
почав 1937. У ліричному циклі 
чМої сусіди* (вид. 1957) створив 
образи рад. людей-трудівників. 
Вірші років Великої Вітчизн. вій¬ 
ни — про патріотизм і мужність 
рад. людей. Цикл чПісні ущелин* 
(1947—51) — про істор. минуле 
оалкар. народу. В чГорянській 
поемі про Леніна* (1959—60) ут¬ 
верджує безсмертя ленінських 
ідей. Автор збірок чПоранений ка¬ 
мінь* (1964), чМир дому твоєму* 
(1966), чКнига землі* (1972; Держ. 
премія СРСР, 1974 ) та ін. Пере¬ 
кладач творів Т. Шевченка, при¬ 
святив йому вірш чПоет народу* 
(1939). Депутат Верховної Ради 
СРСР 5 і 9—10-го скликань. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Вітчизняної війни II ступеня, 
ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Поезії. К., 
1977; Рос. перек л.— Собрание 
сочинений. т. 1—3 М.. 1976—77. 

КУЛГЄВА Мая (Мамаджан; н 
1920, аул Безмеїн, Туркм. РСР) — 
туркм. рад. співачка (ліричне 
сопрано), нар. арт. СРСР (з 1955). 
Член КПРС з 1947 В 1938—41 
навчалась на туркм. відділенні 
Моск. консерваторії. З 1941 — 
солістка Туркм. театру опери та 

балету імені Махтумкулі. Партії: 
Шасенем, (чШасенем і Гаріб*), 
Абадан (чАбадан* Мейтуса і Ку¬ 
лієва), Лейлі (чЛейлі і Медж- 
нун* Мейтуса і Овезова), Татьяна 
(чЄвгеній Онєгін* Чайковського), 
Маргарита (чФауст* Гуно) та ін. 
У концертному репертуарі є укр. 
нар. пісні. Нагороджена орденом 
чЗнак Пошани*. 
КУЛГК (Киїік) Якуб Філіпп (1.У 
1793, Львів — 28.11 1863, Прага) — 
слов’янський математик. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1814). З жовтня 
1827 до кінця життя виконував 
обов’язки зав. кафедрою вищої 
математики Кардового ун-ту у 
Празі. К.— автор праць з матема¬ 
тики, фізики, астрономії та тео¬ 
рії календаря, зокрема творів 
чПідручник вищого аналізу* (1831), 
чОснови вищої механіки* (1846) 
тощо. У 1848 К. подарував понад 
1000 томів з свого зібрання бібліо¬ 
теці Львів, ун-ту. 

„ Я. О. Матвії шин. 
КУЛІНАРІЯ (від лат. сиііпа — 
кухня) — мистецтво приготуван¬ 
ня страв (виробів) з сирих рослин¬ 
них або тваринних продуктів хар¬ 
чування] безпосередньо самі стра¬ 
ви (вироби). Одна з рис нац. куль¬ 
тури. К. зародилася за первісно¬ 
общинного ладу, набула значного 
розвитку в середні віки, коли пев¬ 
ного мірою почали складатися тра¬ 
диційні способи і прийоми приго¬ 
тування страв (виробів) — іта¬ 
лійська, французька, китайська, 
російська, українська та ін. нац. 
кухні, пов’язані з геогр. положен¬ 
ням і умовами життя народів, 
їхніми звичаями, наявністю ви¬ 
хідних продуктів тощо. Постійно 
вдосконалюючись, нац. К. збагати¬ 
лися новими і міжнац. способами 
приготування страв (виробів). К. 
тісно пов’язана з дієтою, лікуваль¬ 
ним харчуванням, з фізіологією 
харчування, санітарією і гігієною. 
В сучас. К. вдаються до обробки 
продуктів з використанням ва¬ 
кууму, ультразвуку, інфрачерво¬ 
ного проміння, струмів високої 
частоти тощо. В СРСР проблеми 
К. досліджують в Ін-ті харчування 
Академії медичних наук СРСР, 
Київському торговельно-економіч¬ 
ному інституті, Торгівлі і гро¬ 
мадського харчування українсь¬ 
кому науково-дослідному інсти¬ 
туті, Харківському інституті 
громадського харчування та ін. 
Літ.: Рецептура і технологія приготу¬ 
вання страв української кухні. К., 
1968; Шалімов С. А., Шадура Е. А. 
Сучасна українська кухня. К., 1974; 
Титюнник А. И., Новоженов Ю. М. 
Советская национальная кухня и зару- 
бежная кухня. М., 1977. 

В. І. Шалун. 

КУЛГСИ (франц. соиііззез, від 
соиіег — ковзати), лаштунки — 
плоскі частини театральної деко¬ 
рації (м’які або напнуті на рами), 
що розміщуються з боків сцени па¬ 
ралельно або під кутом до рампи. 
Разом з ін. частинами декорації ста¬ 
новлять худож. оформлення виста¬ 
ви. Водночас виконують і тех. 
функції, ховаючи від глядача 
службові (бокові) частини сцени. К. 
вперше застосовані 1619 в театрі 
Фарнезе в Пармі (Італія). К. нази¬ 
вають також частину театру, що 
міститься за завісою. 
КУЛІСИ польові (франц. соиііз- 
5Є5 — ВИЇМКИ, жолобки) — рЯДОК 

або смуга з 2—3 рядків кукурудзи, 
соняшнику, сорго чи ін. високо- 
стеблих рослин, висіяних на па¬ 
ровому полі для нагромадження 
снігу і захисту озимини від ви¬ 
мерзання рослин, а також від пи¬ 
лових бур, суховіїв, видування 
посівів. На посівах огірків і баш¬ 
танних культур куліси створю¬ 
ють з кукурудзи або з соняш¬ 
нику, сорго для захисту рослин від 
холодних вітрів і суховіїв. Роз¬ 
ташовують К. перпендикулярно 
до напряму панівних вітрів з 
міжряддям, кратним ширині за¬ 
хвату тракторних агрегатів на сів¬ 
бі і культивації. Для Лісостепу 
УРСР науковці рекомендують на 
посівах озимих снігозатримувальні 
К. з білої гірчиці, для Полісся — 
з люпину. М. Я. Палієнко. 

КУЛІСНИЙ МЕХАНІЗМ — ме- 
ханізм, що перетворює обертовий 
або хитний рух у зворотно-посту¬ 
пальний чи навпаки за допомогою 
рухомої ланки — куліси (деталі з 
прорізом, в якому ковзає повзун — 
кулісний камінь). До найпоширені¬ 
ших механізмів такого типу на¬ 
лежать кулісно-коромислові, ку- 
лісно-повзунні, кривошипно-ку¬ 
лісні (див. також Кривошипний 
механізм) та двокулісні. К. м. 
застосовують у приводах верста¬ 
тів, у механізмах паророзподілу 
парових машин, лічильно-розв’я- 
зу вальних пристроях, приладах 
тощо. Іл. с. 8. 
КУЛІШ Микола Гурович [6 (18). 
XII 1892, с. Чаплинка, тепер смт 
Херсон, обл.— 1942] — укр. рад. 
письменник-драматург. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1919. В 1913 
закінчив гімназію в м. Олешках 
(тепер Цюрупинськ). У 1915— 
17 перебував на фронті. Учасник 
революц. подій і громадян, війни 
на Україні, в 1919 був комісаром 
519 полку Червоної Армії. Перші 
вірші надрукував 1917 в армійсь¬ 
кій газеті. Кращу частину літ. 
спадщини К. становить драм, три¬ 
логія про рад. село періоду 
1919—30: п’єси ч97* (1924, ост. 
ред.— 1929), ч Комуна в степах* 
(1924, ост. ред.— 1931), чПрощай, 
село* (1930, ост. ред.— 1933). 
В цих творах К. відобразив кла¬ 
сову боротьбу на селі, подолання 
дрібновласницької психології. У 
комедії чОтак загинув Гуска* 
(1925) їдко висміяв налякане Ве¬ 
ликою Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люцією міщанство. У п’єсі чМакле- 
на Граса* (пост. 1932) розкрив го¬ 
стрі суперечності капіталістичної 
дійсності. К. деякий час належав 
до літ. орг-ції Вапліте. Пережита 
ним духовна криза позначилася 
на п’єсах чНародний Малахій* 
(1927) і чМина Мазайло* (1929), 
написаних ідейно невиразно. Зго¬ 
дом (п’єса чВічний бунт*, пост. 
1932) драматург переглянув свою 
позицію, засудив ідейно-естетичні 
помилки,пов’язані з впливом чвап- 
літянства*. ч Патетична соната* 
(пост. 1931) — багатопланова лі¬ 
ро-епічна драма про Жовтн. ре¬ 
волюцію і громадян, війну на Ук¬ 
раїні. Один з основоположників 
укр. рад. драматургії. 
Те.: П’єси. К., 1960; Твори. Км 
1968; П’єси.— Листи. К., 1969; Рос. 
перек л.— 97. М., 1957; Патети- 
ческая соната.— Маклена Граса. М.. 
1964: Пьесьі. М.. 1980. 
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Літ.: Острик М. Микола Куліш. В 
кн.: Українські радянські письменни¬ 
ки, вип. 4. К., 1960; Кузякіна Н. Б. 
П’єси Миколи Куліша. К., 1970. 

І. М. Давидова. 

кул(ш Пантелеймон Олександ¬ 
рович [літ. псевд.— Хуторянин, 
Панько Казюка, Данило Юс та 
ін.; 27.VII (8.VIII) 1819, містечко 
Вороніж, тепер смт Шосткинського 
р-ну Сум. обл.— 2(14).II 1897, 
хут. Мотронівка побл. м. Борзни, 
тепер Черніг. обл.] — український 
бурж. письменник, історик, фоль¬ 
клорист, етнограф, перекладач. 
Н. в дрібнопоміщицькій родині. 
Вчився (1837—39) в Київ, ун-ті 
як вільний слухач. Літ. діяльність 
почав оповіданнями рос. мовою 
1840. З 1840 вчителював у Луць¬ 
ку, Києві, Рівному (Ровно), ви¬ 
кладав у Петерб. ун-ті. За участь 
у Кирило-Мефодіївському това¬ 
ристві, в якому посідав лібераль¬ 
но-буржуазні позиції, в 1847 був 
заарештований і засланий до Во¬ 
логди (замінено службою в Тулі). 
Покаявшись, дістав дозвіл 1850 
переїхати до Петербурга. Після 
придушення польс. повстання 
1863 був на держ. службі у Варша¬ 
ві. Останні роки життя провів на 
Україні. Світогляд, літ. і наук, 
діяльність К. надзвичайно супе¬ 
речливі. Виступивши як ліберал, 
він у 70-х рр. остаточно утвердив¬ 
ся на позиціях укр. бурж. націо¬ 
налізму, реакц. слов’янофільства. 
У творчості еволюціонував від кон¬ 
сервативного романтизму до ет- 
ногр. реалізму. У повісті «Михай¬ 
ло Чарнишенко, або Малоросія 
вісімдесят років назад» (ч. 1—З, 
1843, рос. мовою), в ідилії « Ори¬ 
ся» ідеалізував козацьку старши¬ 
ну, патріархальщину. У поемі 
«Україна» К. намагався в жанрі 
укр. нар. дум подати історію Ук¬ 
раїни (довівши її тільки до Б. 
Хмельницького). В істор. романі 
«Чорна рада, хроніка 1663 року» 
(укр. і рос. мовами, 1845—47) реа¬ 
лістичні картини побуту і соціаль¬ 
ної боротьби пройняті ідеалізацією 
гетьманської верхівки. Зб-ка вір¬ 
шів «Досвітки» (1862) ідейно про¬ 
тистояла революц. поезії Т. Шев¬ 
ченка. Консервативні ідеї вия¬ 
вилися в зб-ках «Хуторна поезія» 
(1882), «Дзвін» (1893). Видав два 
томи літ.-наук. зб. <3аписки о 
Южной Руси> (1856—57), альма¬ 
нах <Хата> (1860), брав участь 
у виданні журн. «Основа». К. пе¬ 
рекладав укр. мовою твори 
багатьох класиків світової л-ри, 
зокрема О. Пушкіна, А. Міцке- 
вича, У. Шекспіра, Г. Гейне, Дж. 
Байрона. У працях з історії Ук¬ 
раїни К. з бурж.-націоналістичних 
позицій висвітлював минуле Ук¬ 
раїни, заперечував роль нар. мас 
в історії. ІС.— автор «Граматки», 
статей «Викохування дітей», про 
ремісничі школи та ін. М. Черни- 
шевський, І. Франко, П. Грабовсь- 
кий, Леся Українка та ін. укр. і 
рос. революц. демократи, відзна¬ 
чаючи певні заслуги К., різко ви¬ 
ступали проти його реакційних по¬ 
глядів. 

Те.: Сочинения и письма, т. 1—5. К., 
1908—10; Вибрані твори. К., 1969; 
Поезії. К., 1970. 
Літ.: Історія української літератури, 
т. З. К.. 1968; Кирилюк Є. П. Панько 
Куліш. «Радянське літературознав¬ 
ство», 1969. № 8. Є. П. Кирилюк. 

КУЛІШСНКО Григорій Якимо- 
вич (1903, с. Черепин, тепер Кор- 
сунь-Шевченківського р-ну Чер¬ 
кас. обл. — 14.Х 1939) — рад. 
військ, льотчик, командир ескад¬ 
рильї загону рад. льотчиків-добро- 
вольців у Китаї. Член Комуністич¬ 
ної партії. Трудову діяльність 
почав робітником на цукровому 
з-ді в м. Яготині. В 1934 закінчив 
військ, авіац. уч-ще. З червня 
1939 взяв участь у війні проти япон. 
загарбників у Китаї. Ескадрилья, 
якою командував К., знищила по¬ 
над 100 япон. літаків. Загинув у 
повітр. бою, збивши 6 ворожих ма¬ 
шин. Похований у м. Ваньсяні 
(провінція Сичуань), де йому було 
встановлено пам’ятник. 
КУЛбН (СоиіошЬ) Шарль Опо- 
стен (14.VI 1736, Ангулем — 
23.VIII 1806, Париж) — франц. фі¬ 
зик і військ, інженер, член франц. 
Академії наук (з 1781). Наук, пра¬ 
ці з електрики, магнетизму і тех. 
механіки. На основі встановлених 
ним законів кручення побудував 
прилад для вимірювання сили — 
крутильні ваги, за допомогою яко¬ 
го відкрив закон взаємодії електр. 
зарядів (див. Кулона закон). 
КУЛОН, Кл, С — одиниця елек¬ 
тричного заряду та електричної 
індукції в Міжнародній системі 
одиниць (СІ). 1) К.— електр. за¬ 
ряд, який переноситься через по¬ 
перечний переріз провідника за 
1 с при силі постійного струму 
1А. 2) К.— потік електр. індукції 
крізь замкнуту поверхню, всереди¬ 
ні якої міститься вільний заряд 
1 Кл. Названа ім’ям франц. фізи¬ 
ка Ш. О. Кулона. 
КУЛОНА ЗАКОН — основний 
закон електростатики; визначає 
силу взаємодії між точковими не¬ 
рухомими електричними заряда¬ 
ми. Встановив 1785 Ш. О. Кулон. 
За К. з., сила взаємодії Р між 
зарядами і д2 прямо пропорцій¬ 
на величині зарядів і обернено про¬ 
порційна квадрату віддалі г між 
ними та діелектричній проник¬ 
ності є середовища, в якому вони 

перебувають: Р = к • де 

к — коеф. пропорційності, який 
залежить від вибору системи оди¬ 
ниць. У Міжнародній системі 
одиниць (СІ) к = 1/4 яє0, де є0 — 
електрична стала; в СГС системі 
6 = 1. Сила Р — вектор, напрям¬ 
лений вздовж прямої, що з’єднує 
заряди. Для однойменних зарядів 
Р < 0 (відштовхування зарядів), 
для різнойменних Р > 0 (притя¬ 
гування зарядів). К. з. наз. також 
залежність сили взаємодії Рт маг¬ 
нітних полюсів тх і т2 від віддалі 
г між ними та магнітної проник¬ 
ності ц середовища: Рт = 

= і » Де І — коеф. пропор¬ 

ційності, який залежить від вибору 
системи одиниць. 
Літ.: Тамм И. Е. Основи теории злек- 
тричества. М., 1966; Курс физики. 
К., 1978. , 
КУЛУНДЙНСЬКЕ бЗЕРО — 
безстічне солоне озеро в межах 
Алт. краю РРФСР, в Кулундин- 
ському степу. Площа 728 км2, 
глиб, до 4 м. Пн. та зх. береги 
урвисті, східні — положисті. Є не¬ 
великі острови. До озера впадає 
кілька річок, найбільша — Ку- 
лунда. Взимку не замерзає. Спо¬ 

лучене протокою з Кучукським 
оз. Поклади мірабіліту. 
КУЛУНДЙНСЬКИЙ СТЕП, Ку- 
лунда — рівнина на Півдні Зх. 
Сибіру, в межах Алт. краю РРФСР 
і Каз. РСР. Лежить у межиріччі 
Обі та Іртиша. На Пн. межує з 
Барабинським степом, на Пд. пе¬ 
реходить у передгір’я Алтаю. Пл. 
майже 100 тис. км2. Являє собою 
слабо погорбовану рівнину, вис. 
від 100—120 м у центр, частині до 
200—250 м на Пд. та Сх. Характер¬ 
ні окремі витягнуті підвищення 
(гриви), між якими розташовані 
невеликі безстічні солоні озера 
(Кулундинське озеро, Ку^укське 
та ін.), в яких є запаси соди, мі¬ 
рабіліту, кухонної солі тощо. 
Переважають степові ландшафти, 
на Пн.— соснові ліси, березові 
колки, вздовж річок — вузькі 
смуги соснових лісів. К. с.— важ¬ 
ливий район вирощування зернових 
і тех. культур. 
КУЛЯ — геометричне місце то¬ 
чок простору, що містяться на від¬ 
далі, не більшій за К (радіус) від 
даної, точки (центра). Об’єм К. 
V = 4яЯ8/3 = пІ>/ 6, площа її 
поверхні 5 = 4яК2 = яО2, де я = 
= 3,14159..., К — радіус К., И — 
її діаметр. Див. також Кульовий 
шар, Кульовий сегмент, Кульо¬ 
вий сектор, Сфера. 
КУЛЯ — у зброї передня частина 
бойового патрона для стріляння з 
кулеметів, стрілецької, спортив¬ 
ної та мисливської зброї. К. за¬ 
кріплюється в гільзі патрона. За 
калібром К. поділяються на мало¬ 
каліберні (6,5 мм), нормального 
калібру (7,5—7,69 мм), великока¬ 
ліберні (12,7—15 мм). У військ, 
справі застосовують розривні, бро¬ 
небійні, запалювальні та ін. спец, 
кулі. Іл. с. 8. 
КУЛЯ Б — місто, центр Куляб. 
обл. Тадж. РСР, райцентр. Розта¬ 
шований в долині р. Яхсу (бас. 
Пянджу). Залізнич. станція, авто- 
моб. та повітр. зв’язок з Душанбе. 
57 тис. ж. (1980). Відомий з часів 
середньовіччя. Був центром Ку- 
лябського бекства Бухарського 
ханства, значним торг, пунктом. 
Рад. владу встановлено 15.III 1921. 
З 1934 — місто. В 1939—55 і з 
1973— обл. центр. Бавовноочисний, 
олійницький, маслоробний, мол. 
з-ди, м’ясний комбінат. Вироби, 
буд. матеріалів. У К.— пед. ін-т, 
мед. та пед. уч-ща, муз.-драм, 
театр. 
КУЛЯ БА Григорій Васильович 
(н. 23.ХІІ 1928, Полтава) — укр. 
рад. диригент, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1972). Член КПРС з 1963. 
В 1955 закінчив Київ, консервато¬ 
рію. В 1948—60 — керівник во¬ 
кального ансамблю та диригент 
оркестру нар. інструментів Укр. 
радіо, 1960—65 та 1977—78 — ди¬ 
ригент капели «Думка», 1965— 
67 — військ, ансамблю пісні і 
танцю; 1968—74 — худож. керів¬ 
ник і гол. диригент хору Укр. 
телебачення і радіо, 1974—77 — 
Капели бандуристів УРСР. З 1978 
— худож. керівник групи вокаліс¬ 
тів Укр. телебачення і радіо. 
КУЛЯБКО Олексій Олександро¬ 
вич [15 (27).III 1866, м. Омськ — 
6.VIII 1930, Москва] — рос. рад. 
фізіолог. Закінчив Петерб. (1888), 
Томський (1893), Берлінський і 
Лейпцігський ун-ти. Учень І. М. 

КУЛЯБКО 

М. Г. Куліш. 

П. О. Куліш. 

Ш. О. Кулон. 

Л. А. Кульський. 
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КУЛЯБСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Кулісний механізм 
(кулісно-коромисло- 
вий): 
а — з хитною кулісою; 
б — з кулісою, що ру¬ 
хається поступально. 

а б в 

Кулі: 
а — звичайна; 6 — тра¬ 
суюча; в — бронебійно- 
запалювальна (/ — обо¬ 
лонка; 2 — свинцева со¬ 
рочка; З — осердя; 4 — 
стакан чи к; 5—трасуюча 
речовина; 6 — запалю¬ 
вальна речовина). 

Кулястих амфор куль¬ 
тура. Глиняні горщики. 

Сеченова та П. В. Овсянникова. 
Праці — гол. чин. з проблеми 
оживлення організму. У своїх до¬ 
слідах добився відновлення діяль¬ 
ності відокремленого (заморожено¬ 
го) серця тварин через кілька 
діб після їх загибелі. Вперше 
(1902) оживив серце людини через 
20 год. після смерті. Відновив жит¬ 
тєві функції головного мозку на 
2 — 3 год. у відокремленій голо¬ 
ві риб. 
кулДбська Область — у 
складі Тадж. РСР. На Пд. межує 
3 Афганістаном. Утворена 29.XII 
1973. Площа 12,0 тис. км2. На¬ 
селення 454 тис. чол. (на 1.1 1980). 
Осн. населення—таджики, живуть 
також узбеки, росіяни та ін. 
Міськ. населення — 26%. У скла¬ 
ді області — 8 районів, 2 міста та 
6 селищ міського типу. Центр — 
м. Куляб. 
Пн. і сх. частини К. о. зайняті 
гірськими хребтами — Вахшським 
(вис. до 3140 м) та Хазратішох 
(вис.до 2843 м), від них у пд. і 
пд.-зх. напрямах простягаються 
відроги — хребти Джилантау, Сар- 
саряк і Тереклітау. Між хребтами 
лежать хвилясті й плескаті рів¬ 
нини — Кулябська, Дангаринська, 
Припянджська та ін., на яких виро¬ 
щують осн. с.-г. культури. Корис¬ 
ні копалини: кам. сіль, целестин. 
Кліматичні умови різноманітні. 
На Пд. Зх. клімат жаркий, посуш¬ 
ливий. Пересічна т-ра січня вище 
0°, липня +30°, опадів менше 
300 мм на рік. Значної шкоди посі¬ 
вам і деревним насадженням вліт¬ 
ку завдає пд.-зх. вітер «афганець» 
(див. Вітри місцеві}. У долинах 
пн. частини К. о. клімат холодні¬ 
ший, пересічна т-ра січня —4,2°, 
липня +23,1°, опадів 500—700 мм 
на рік. Вздовж пд. кордону облас¬ 
ті протікає р. Пяндж, найбільша 
її притока — Кизилсу. До вис. 
1800 м переважає трав’яна рос¬ 
линність (осока, тонконіг, ефеме¬ 
ри, пирій) на сіроземах, що чер¬ 
гується з чагарниками (фісташ¬ 
ка, мигдаль, арча). Вище (до 2400 
— 2800 м) — деревно-чагарникова 
рослинність (клен, тополя, арча) 
на коричневих карбонатних грун¬ 
тах, яка змінюється субальп. та 
альп. луками на гірсько-степових 
та гірсько-лучних грунтах. К. о.— 
район розвинутого с. г., у і. ч. 
бавовництва, та пром-сті по пере¬ 
робці с.-г. сировини. Провідні 
галузі пром-сті: легка (гол. чин. 
бавовноочисна) та харч, (м’ясна, 
олійницька, борошномельна). Під¬ 
приємства цих галузей розміщені 
в Кулябі та селищі Московсько¬ 
му. Електроенергія надходить від 
Нурекської ГЕС. Розвивається 
вироби, буд. матеріалів; з-д слю¬ 
сарно-монтажного інструменту в 
Кулябі. В структурі с. г. пере¬ 
важає землеробство, в осн. полив¬ 
не (зрошують понад 41% ріллі, 
1977). З тех. культур провідне 
місце посідає бавовник, вирощу¬ 
ють також льон-кудряш та кунжут. 
К. о.— значний постачальник зер¬ 
на в республіці (пшениця, ячмінь, 
кукурудза, рис). Вирощують кор¬ 
мові й овоче-бапгганні культури. 
Розвинуте також садівництво, зо¬ 
крема субтропічне (гранат, хурма), 
та виноградарство. Тваринництво 
спеціалізується на розведенні 
овець (у т. ч. тонкорунних, гіс-. 

сарських, каракульських; щорічне 
вироби, шкурок понад 47 тис.). 
Розводять також велику рогату 
худобу, свиней. Шовківництво. 
Гол. види транспорту — автомоб., 
залізнич. (лінія Душанбе — Кур- 
ган-Тюбе — Куляб, вузькоколій¬ 
на), розвивається повітр. тран¬ 
спорт. У К. о.— пед. ін-т, пед. та 
мед. уч-ща, обл. театр, краєзнав¬ 
чий музей (Куляб). 

М. Ю. Мамаджанова. 
КУЛЯ-ЗОНД — наповнена воднем 
гумова куля з прикріпленим до 
неї метеорографом, що записує 
на стрічці параметри атмосфери; 
вид некерованого аеростата. На 
деякій висоті К.-з. лопається або 
відокремлюється від метеорогра¬ 
фа, що опускається на парашуті. 
Висота підйому К.-з. до 40 км. 
Досконалішими є К.-з., обладнані 
радіопередавачами,— радіозонди. 
кулястих Амфор культу¬ 
ра — археологічна культура часів 
мідного віку на території зх. 
частини У РСР. Поділяється на 
2 локальні варіанти — волинський 
і подільський. Поселень К. а. к. 
поки ще не виявлено; досліджено 
поховальні пам’ятки цієї культури. 
Померлих ховали переважно в пря¬ 
мокутних скринях, складених з 
кам. плит, у скорченому положенні; 
трупоспалення трапляються рідко. 
В похованнях знайдено амфори 
кулястої Форми (звідси назва куль¬ 
тури) та ін. посуд, відшліфовані 
крем’яні сокири й вузькі долота, 
ножі з пластинок, кістяні пряжки 
від поясів, янтарні прикраси тощо. 
Носії К. а. к. були осілими пле¬ 
менами, що займалися скотарством 
і, можливо, землеробством. 
Літ.: Культура кулястих амфор. В 
кн.: Археологія Української РСР, 
т. 1. К., 1971. В. Г. Збенович. 
КУЛЬБАБА (Тагахасит) — рід 
багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин родини складноцвітих. Ко¬ 
рінь стрижневий. Стебло безлисте 
(квітконос), порожнисте, з одним, 
іноді двома багатоквітковими ко¬ 
шиками на верхівці. Листки в при¬ 
кореневій розетці, зубчастолопа- 
теві або перистороздільні, зрідка 
цілокраї. Квітки двостатеві, жов¬ 
ті. Плід — сім’янка. Понад 100 
видів, поширених в Європі, Азії, 

Америці, Австралії та Пн. Африці. 
В СРСР —70 видів, в т. ч. УРСР — 
12, з них найпоширеніший К. зви¬ 
чайна, або лікарська (Г. 
оНісіпаіе). Росте скрізь на Украї¬ 
ні на луках, вигонах, у садах як 
бур’ян. Екстракт або порошок з ко¬ 
ренів (іноді й з листків) застосо¬ 
вують у медицині для поліпшення 
діяльності органів травлення. Дея¬ 
кі види К., напр. крим-сагиз, 
або К. осіння (Т. ЬуЬегпшп), 
росте в Криму, та кок-сагиз, який 
раніше вирощували на Україні, 
містять в коренях 4 — 6% кау¬ 
чуку. 
кульбАкін Степан Михайлович 
[28.VII (9.VIII) 1873, Тбілісі — 
22.XII 1941, Белград] — російський 
мовознавець, член-кор. Російської 
АН (з 1919), з 1925—член Серб. 
АН (у Белграді). Закінчив Ново¬ 
російський (в Одесі) ун-т (1896). 
Професор Харків, ун-ту (з 1905), 
з 1920 — професор ун-ту в м. 
Скоп’є, з 1924 — ун-ту в Белграді. 
Автор праць з славістики: «До істо¬ 
рії й діалектології польської мо¬ 
ви» (1903), «Давньоцерковносло- 
в’янська мова» (в. 1—3, 1911—13), 
«Історія слов’ян» (1908), «Сербська 
мова» (1915), «Українська мова. 
Короткий нарис історичної фоне¬ 
тики і морфології» (1919), «Ста¬ 
рослов’янська мова» (1929). 

Ф. П. Медведев. 
КУЛЬЖЄНКИ — укр. видавці. 1) 
Стефан Васильович [24.XII 1836 
(5.1 1837), Київ — 16 (29). І 1906, 
там же]. Навчався в Софійському 
духовному училищі. З 1Й8 працю¬ 
вав у київ, друкарнях — учнем, 
робітником, управителем. З 1880 
мав власну друкарню — одну з 
кращих на Україні та в Росії. 
Друкував книжки, журнали («Зем- 
леделие», «Инженер»), газети («За- 
ря», «Киевское слово»), календарі 
(1880—1904), карти, репродукції. 
За високе поліграфічне оформлен¬ 
ня видання К. не раз здобували 
золоті й срібні медалі на Всерос. 
пром. виставках. Відомі видання: 
М. Захарченка «Киев теперь и 
прежде» (К., 1888), численні альбо¬ 
ми тощо. 
2) Василь Стефанович [29.1(11.11) 
1865, Київ — 7.IX 1934, там же]. 
Син С. В. Кульженка. Вчився в 
Поліграфічній академії в Лейпці- 
гу. Керував фотоліто друкарнею 
«С. В. ІСульженко». В 1903 засн. 
Київ, школу друкарської справи, 
викладав у ній. У 1908—14 вида¬ 
вав і редагував журн. «Искусство 
и печатное дело». В 1924—34 ви¬ 
кладав у Київ, худож. ін-ті. 
Літ.: Васильєв В. С. [Кульженко 
В. С.] Полвека у печатного станка. 
К.,, 1904. С. І. Білокінь. 
кульман — креслярський при¬ 
лад, що складається з дошки (сто¬ 
ла) і встановленого на ній важіль¬ 
ного пристрою — пантографа; 
засіб креслярсько-конструкторсь¬ 
кої техніки. Дає змогу проводити 
на креслениках прямі лінії зада¬ 
ної довжини під будь-яким кутом 
у площині дошки, не застосовуючи 
рейсшин, транспортирів, косин¬ 
ців, масштабних лінійок тощо. 
КУЛЬМІНАЦІЯ [від лат. сиі- 
теп (сиітіпіз) — вершина] — мо¬ 
мент найвищого піднесення, на¬ 
пруження, розвитку. Б літ. тво¬ 
рі — подія або сукупність подій, 
в яких досягає найвищого напру- 
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ження розвиток основного конф¬ 
лікту. Після К. сюжетна дія тво¬ 
ру спрямовується до розв’язки. 
КУЛЬМІНАЦІЯ в астроно¬ 
мії — проходження світила через 
небесний меридіан (див. Небесна 
сфера). Розрізняють верхню і 
нижню К. В Пн. півкулі у верхній 
К. (найбільша висота над горизон¬ 
том) світило міститься між Пн. 
полюсом світу й точкою Півдня; 
в нижній — між Пн. полюсом сві¬ 
ту й точкою Півночі. Якщо обидві 
К. світила спостерігаються над го¬ 
ризонтом, світило наз. незахідним. 
КУЛЬ-ОБА — скіфський курган 
4 ст. до н. е. за 6 км на Зх. від м. 
Керчі Крим. обл. Досліджений 
1830. Під курганом виявлено ка¬ 
м’яний склеп, у якому було похо¬ 
вано скіфського вождя, його дру¬ 
жину чи наложницю і слугу-коню- 
ха з конем. Одяг вождя прикраше¬ 
но золотими бляшками, а головний 
убір — золотою діадемою та пла¬ 
стинками з зображенням скіфів, 
які братаються, на шиї була золо¬ 
та гривна (вагою 461 г), на ру¬ 
ках — золоті браслети. Поруч з 
похованим було покладено оздоб¬ 
лену золотом зброю, золоту чашу 
тощо. Серед жіночих прикрас — 
кількасот золотих бляшок від одя¬ 
гу, золоті діадема з розетками, 
підвіски, медальйони з зображен¬ 
нями голови Афіни, гривна з фі¬ 
гурами літаючих левів на кінцях 
та ін. Найвизначніша знахідка — 
електрова (з золота і срібла) ваза 
з зображеннями скіфських воїнів 
на привалі. У склепі також зна¬ 
йдено кількасот бронзових наконеч¬ 
ників стріл і списів та багато ін. 
предметів. Художні вироби з К.-О. 
є шедевром давньогрец. ювелір¬ 
ного мистецтва, зберігаються вони 
в Ермітажі. 
КУЛЬОВЙЙ СЕГМЄНТ — части¬ 
на кулі, відрізана від неї площи¬ 
ною (мал.). Об’єм К. с. V = 
= лН2(ЗК — Н)/3, його бічна по¬ 
верхня 5 = 2лКН, де К — радіус 
кулі, Н — висота кульового сег¬ 
мента. 
КУЛЬОВЙЙ сектор — геомет¬ 
ричне тіло, утворене обертанням 
кругового сектора навколо одного 
з радіусів, що обмежують його 
(К. с. першого типу; мал., 1), чи 
діаметра, що не має спільних 
точок з дугою сектора (К. с. дру¬ 
гого типу; мал., 2). Об’єм К. с. 
V = 2 лЮН/3, його повна поверх¬ 
ня 5 = лК (2Н + а + Ь), де К — 
радіус кулі; Н — проекція хорди, 
що стягує дугу сектора, на вісь 
обертання; а і Ь — віддалі кінців 
хорди від цієї осі (у К. с. першого 
типу Ь = 0У 
КУЛЬОВЙЙ ШАР — частина 
кулі між двома паралельними січ¬ 
ними площинами — основами 
(мал.). Об’єм К. ш. V = лН (3а2 + 
+ ЗЬ2 4- Н2)/6, його бічна поверх¬ 
ня 5 = 2лНІг, де і? — радіус кулі, 
Н — віддаль між основами К. ш., 
а і Ь — радіуси цих основ. Іл. с. 11. 
КУЛЬОВГ СКУПЧЕННЯ — зо¬ 
ряні скупчення, що характеризу¬ 
ються кульовою формою розпо¬ 
ділу зір; містять десятки й сотні 
тисяч зір. Два з найближчих до 
Землі К. с розташовані в су¬ 
зір’ях Геркулеса й Центавра. 
КУЛЬСЬКИЙ Леонід Адольфо- 
вич [н. 28.III (10.ІУ) 1903, м. Ново- 
радомськ, тепер ПНР] — укр. рад. 

хімік, акад. АН УРСР (з 1969), 
засл. діяч науки і техніки УРСР з 
1968. Член КПРС з 1965. У 1925 
закінчив Київ, ін-т народної осві¬ 
ти, 1928 — Ленінгр. ун-т. З 1934 
працює в АН УРСР (з 1938 — 
в Ін-ті загальної та неорганічної 
хімії АН УРСР). К.— один з осно¬ 
воположників наук, напряму хім. 
технології — хімії і технології 
очищення води та засновник школи 
укр. вчених, які працюють у цій 
галузі. Результати досліджень К. 
набули практичного застосування 
при реконструкції ряду водопро¬ 
водів і великих підприємств УРСР 
і РРФСР. Розробив апаратуру для 
обробки води. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія УРСР, 1976. Порт¬ 
рет с. 7. 
КУЛЬТ релігійний (лат. сиііиз — 
вшанування, поклоніння) — релі¬ 
гійне вшанування якихось пред¬ 
метів або надприродної істоти, 
обрядовий бік релігії. У широ¬ 
кому розумінні— всі дії, пов’язані 
з релігійними уявленнями вірую¬ 
чих (магічні обряди, жертвоприно¬ 
шення, молитви, богослужіння, 
таїнства, містерії, реліг. свята), 
а також предмети, використо¬ 
вувані з метою умилостивлення 
надприродних сил (священні зо¬ 
браження, фетиші, святилища, 
храми, предмети релігійних об¬ 
рядів). 
У вузькому розумінні — реліг. об¬ 
ряди, що мають на меті справити 
бажаний вплив на надприродні 
істоти. Елементи К. з’явилися з 
появою ранніх форм реліг. віру¬ 
вань в епоху ранньородового ладу 
і виявлялись у вшануванні фети¬ 
шів, тотемів, духів тощо. Розви¬ 
ток і ускладнення К. тісно по¬ 
в’язані з виділенням окремих 
сусп. прошарків — жерців, духів¬ 
ництва. Кожна релігія або реліг. 
течія має свій К. Реліг. К. від¬ 
значається емоційністю і викори¬ 
стовується церквою як один із 
засобів духовного впливу на віру¬ 
ючих. І. 1. Мигович. 
КУЛЬТ ПРЕДКІВ — релігійний 
культ вшанування душ померлих 
родичів жертвоприношеннями, за¬ 
клинаннями тощо. К. п. виник на 
ранніх етапах первіснообщинного 
ладу і є однією з форм анімізму. 
В основі К. п. лежать первісні 
уявлення про загробне існування 
душ померлих та їхній вплив на 
життя людей. З виникненням кла¬ 
сової нерівності К. п. став одним 
із засобів закріплення влади вер¬ 
хівки рабовласницького суспіль¬ 
ства. В класовому суспільстві 
пізнішого часу К. п. витіснено 
культом богів, проте пережитки 
його збереглися в сучас. релігіях, 
зокрема в православ’ї (т. з. про¬ 
води, поминки тощо). 
КУЛЬТАРМІЙЦІ — добровільні 
учасники масового руху по лікві¬ 
дації неписьменності й малопись- 
менності в перші роки культурно¬ 
го будівництва в СРСР. В 1925 з 
ініціативи комсомолу в країні 
почався Всесоюзний культпохід К. 
Вони безплатно навчали грамоти, 
створювали умови для роботи пунк¬ 
тів лікнепу, поширювали л-ру то¬ 
що. Навчання грамоти дорослих 
пов’язувалося з політ, роботою 
серед населення, з підвищенням 

його заг. культур, рівня. Роботу К. 
в УРСР координувала Всеукраїнсь¬ 
ка надзвичайна комісія по бороть¬ 
бі з неписьменністю і т-во <Геть 
неписьменність >. Силами К. на¬ 
вчено грамоти мільйони трудящих. 
Методику роботи К. взяли на оз¬ 
броєння країни, що стали на шлях 
побудови соціалізму (Куба, СРВ, 
ряд країн Африки та ін.). 

Т. Л. Пономаренко. 
КУЛЬТИВАТОР (від франц. сиі- 
Ііуаіеиг) — знаряддя для обробіт¬ 
ку грунту (без обороту його верх¬ 
нього шару), боротьби з бур’яна¬ 
ми і внесення в грунт добрив. 
Осн. робочими органами К. є лапи 
(мал.). За їх типом, а також за 
призначенням цих знарядь, видом 
їх тяги та способом з’єднання з 
трактором К. поділяють на паро¬ 
ві, розпушувальні, протиерозійні 
(штангові і плоскорізи), вогневі, 
рослинопідживлювачі, підгортачі, 
садові, фрезерні, овочеві та лісові. 
Парові К. використовують для 
передпосівного обробітку грунту 
та догляду за парами. В СРСР, 
зокрема на Україні, поширений 
К. паровий КПС-4 в причіпному 
(мал.) і навісному варіантах. К.- 
розпушувачі, напр. КРГ- 
3,6 (мал.), застосовують для обро¬ 
бітку кам’янистих грунтів на гір¬ 
ських схилах до 20°. Ширина за¬ 
хвату 3,6 м. До протиерозій¬ 
них К. належать: а) штанго¬ 
вий КНШ-3.6 (мал.), призначений 
для розпушування грунту і зни¬ 
щення бур’янів у районах, де грун¬ 
ти зазнають вітрової ерозії. При 
лущенні стерні цей К. залишає 
її на поверхні поля непошкодже- 
ною. Робочим органом є штанга у 
вигляді квадратного сталевого ва¬ 
ла; б) К.-п л о с к о р і з КПП- 
2,2 (мал.) — для обробітку грун¬ 
тів, які зазнають вітрової ерозії. 
К. вогневі, в т. ч. КО-2,4, 
призначені для пригнічення полу¬ 
м’ям газових пальників життєді¬ 
яльності різних видів однорічних 
бур’янів на стерні люцерни, ке- 
нафу, джуту, а також для знищен¬ 
ня бур’янів на узбіччях шляхів та 
полів, на випасах тощо. К. КО-2,4 
(мал.) має два ручні пальники. 
Працює на зрідженому газі. К.- 
рослинопідживлювачі 
(див. на мал. навісний КРН-4,2) 
використовують для обробітку та 
підживлення посівів кукурудзи, 
цукр. буряків, соняшнику, кар¬ 
топлі та ін. просапних культур. 
Комплектуються К. полільними і 
розпушувальними лапами та під- 
живлювальними ножами. К.-під- 
г о р т а ч і (КОН-2,8ПМ й ін.) 
комплектують, крім лап і піджив- 
лювальних ножів, ще й підгорта- 
чами, застосовують для підгортан¬ 
ня, міжрядного обробітку грун¬ 
ту і підживлення картоплі та ін. 
просапних культур. До К. садо¬ 
вих належить зокрема КСГ-5 
(мал.). Його комплектують розпу¬ 
шувальними і полільними лапами, 
боронками та борозноробами; а для 
обробітку пристовбурних смуг — 
поворотною лапою з механізмом 
гідрокерування. Із фрезер¬ 
них К. на Україні широко за- 
стосовуютьК. марки КФ-5,4(мал.), 
призначений для міжрядного об¬ 
робітку посівів цукр. буряків та 
ін. низькостеблих культур. Для 
міжрядного обробітку овочевих 

КУЛЬТИВАТОР 

Кульбаба лікарська: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 2 — квітка; 
З — плід. 

Куль-Оба. Електрова 
ваза. 

Кульовий сектор пер¬ 
шого (1) і другого (2) 
типів. 
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их/пьтмАЛіисі культур використовуютьК.фрезер- 
КУЯЬТИВАЦІЯ ні кгф_2,8 і КРН-1,4. Лісові 

К. застосовують для догляду за 
лісовими культурами, на розкор¬ 
чованих вирубках, розсадниках та 
на плантаціях. Ці К. обладнують 
лапами і сферичними дисками. 
Навісний К. лісовий дисковий 
ДЛКН-6 (мал.) обладнаний диско¬ 
вими робочими органами, складе¬ 
ними в дві батареї. 
Літ.: Гапоненко В. С., Войтюк Д. Г. 
Сільськогосподарські машини та їх 
використання. К., 1975; Карпенко 
А. Н., Зеленев А. А., Халанский В. М. 
Сельскохозяйственньїе машиньї. М., 
1976. В. С. Гапоненко. 
КУЛЬТИ ВАЦІЯ (лат сиіііуа- 
ііо — обробіток) — обробіток верх¬ 
нього шару грунту без обороту його. 
Застосовують для розпушування 
грунту, боротьби з бур’янами. К. 
поліпшує водний та повітряний 
режим грунту, посилює діяльність 
корисних мікроорганізмів, забез¬ 
печує найсприятливіші умови для 
дружного проростання насіння 

Культиватори- 
1 — робочі органи (лапи) культиваторів: а — плоскорізальна 
однобічна лапа; б — плоскорізальна стрільчаста лапа; в — 
лапа-плоскоріз; г — універсальна стрільчаста лапа; д — до¬ 
лотоподібна лапа; е — оборотна лапа; є — списоподібна лапа; 
ж< — підгортач; з — лапа-по личка; и — голчастий диск; і — 
□ідживлювальний ніж; к — полільний зуб. 2 — паровий 
культиватор КПС-4; 3 — культиватор-розпушувач КРГ-3,6: 
4— штанговий культиватор КНШ-3,6; 5 —культиватор-плоско- 
різ КПП-2, 2; 6 — культиватор-рослинопідживлювач КРН-4,2; 
7 — культиватор садовий КСГ-5; 8— лісовий культиватор 
ДЛКН-6; 9 — фрезерний культиватор КФ-5.4. 

культурних рослин, їх розвитку і 
росту. Залежно від умов роботи, 
погоди, стану поля тощо, а також 
від завдання для К. використову¬ 
ють культиватори з робочими ор¬ 
ганами різних типів. 

6. Й. Дорошенко. 
КУЛЬТУРА (лат. сиііига — ви¬ 
ховання, освіта, розвиток) — су¬ 
купність практичних, матеріаль¬ 
них і духовних надбань суспіль¬ 
ства, які відображають історично 
досягнутий рівень розвитку суспіль¬ 
ства і людини й втілюються в резу¬ 
льтатах продуктивної діяльності. 
У вужчому розумінні К.—це сфера 
духовного життя суспільства, що 
охоплює насамперед систему ви¬ 
ховання, освіти, духовної твор¬ 
чості (особливо мистецької), а та¬ 
кож установи й організації, що 
забезпечують їхнє функціону¬ 
вання (школи, вузи, клуби, му¬ 
зеї, театри, творчі спілки, т-ва то¬ 
що). Водночас під К. розуміють 
рівень освіченості, вихованості лю¬ 
дей, а також рівень оволодіння 
якоюсь галуззю знань або діяль¬ 
ності (К. виробництва, К. праці, 
К. мови; правова, моральна, есте¬ 
тична К., К. побуту тощо). 
Джерелом К. є суспільна праця, 
здатна практично й духовно пере¬ 
творювати дійсність (що становить 
відповідно матеріальну й духовну 
К. суспільства) і саму людину. 
К. протилежна « натурі », як доціль¬ 
ний людський витвір — усьому 
природно даному. Людство являє 
собою універсальний суб’єкт К., а 
в конкретно-і стор. обставинах 
суб’єктами культур, творчості ви¬ 
ступають окремі людські спіль¬ 
ності та їхні асоціації — племена, 
народи, нації, багатонац. утворен¬ 
ня, що здатні виробляти, розвива¬ 
ти і збагачувати всю сукупність 
практичних і духовних умов свого 
існування. Істор. розвиток К. ви¬ 
значається сукупністю об’єктивних 
закономірностей, які вперше від¬ 
криті марксизмом. Вони розкри¬ 
вають рушійні сили сусп. прогре¬ 
су, поступовий характер всесвіт¬ 
ньої історії, взаємозв’язок мате¬ 
ріальної і духовної К.,підкреслюю¬ 
чи визначальне значення способу 
виробництва в розвитку духовно¬ 
го життя суспільства, взаємозв’я¬ 
зок соціально-класових, нац., расо¬ 
вих, етнічних, географічних та ін. 
особливостей і факторів у його 
поступальному русі. Принципове 
значення для наук, розуміння істо¬ 
рії К. мають фундаментальні по¬ 
ложення історичного матеріаліз¬ 
му про співвідношення суспіль¬ 
ного буття і суспільної свідомос¬ 
ті, базису і надбудови, про сус¬ 
пільно-економічні формації, про 
класи суспільні і класову бороть¬ 
бу. Виходячи з них, марксистсько- 
ленінська теорія К. виділила її 
загальноістор. етапи, встановила 
зв’язок між соціальним і культур, 
прогресом, з’ясувала особливості 
спадкоємності в розвитку К. і на¬ 
креслила шляхи створення К. ко¬ 
муністичного суспільства. З цих 
позицій марксистсько-ленінська 
теорія К. викриває наук, неспро¬ 
можність і реакційну ідеологічну 
сутність бурж. культурології, яка 
в своїх концепціях культур, цик¬ 
лів, культур, «автономії», куль¬ 
тури для еліти, <масової культу- 
ри> обстоює уявлення про К. як 

сукупність позаісторичних «вічних» 
цінностей або «символічних форм», 
заперечує прогрес К. і мож¬ 
ливість культурного єднання на¬ 
родів. 
В марксистсько-ленінській теорії 
К. органічно поєднуються заг.- 
істор. та локально-геогр підходи 
до К., що дає змогу розглядати 
соціально-культур. процес як єд¬ 
ність багатоманітності. В першому 
випадку К. поділяється на істор. 
типи відповідно до сусп.-екон. 
формацій (первіснообщинна, ра¬ 
бовласницька, феод., капіталістич¬ 
на, комуністична К.), в другому 
йдеться про етнічні (напр., К. сло¬ 
в’ян), регіональні (напр., К. Се¬ 
редземномор’я) або континенталь¬ 
ні (К. Європи, Азії, Африки) 
культурні утворення і спіль¬ 
ності. 
Заг.- істор. тенденція полягає в 
тому, що внаслідок розвитку еко¬ 
номіки, засобів сполучення і спіл¬ 
кування поступово і неухильно 
долається замкненість і обмеже¬ 
ність культур, життя окремих на¬ 
родів і регіонів, виникає всесвіт¬ 
ня історія, а разом з нею і всесвіт¬ 
ня К. В антагоністичному суспіль¬ 
стві цей процес відбувається су¬ 
перечливо, оскільки класовий по¬ 
діл суспільства надає К. класово¬ 
го змісту і розшаровує її відповід¬ 
но до класових інтересів. Бурж. 
ідеологи намагаються замаскува¬ 
ти класовий характер К., видаючи 
бурж. К. за загальнонар., загально- 
нац. К. Зокрема, укр. бурж. на¬ 
ціоналісти, заперечуючи поділ укр. 
нації на антагоністичні класи, про¬ 
пагують теорію «єдиного потоку» 
в розвитку укр. К. В. І. Ленін під¬ 
креслював, що в кожній нац. К. 
капіталістичного суспільства є дві 
К.; поряд з поміщицько-бурж. К. 
існують також елементи демокра¬ 
тично-соціалістичної К. (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. 24, с. 118). Таке 
розмежування викликає супереч¬ 
ливі тенденції у взаємодії нац. К. 
і в характері спадкоємності куль¬ 
тур. розвитку. З одного боку, ка¬ 
піталістична система породжує 
різні форми колоніалізму, соці¬ 
ального, нац., расового і культур 
гноблення народів, з другого,— їм 
дедалі активніше протистоїть тен¬ 
денція соціального і нац. визволен¬ 
ня, культур, незалежності та ін- 
тернац. єднання демократичних і 
соціалістичних К., які створю¬ 
ються на основі кращих досягнень 
прогресивної К. Могутніми ру¬ 
шіями культур, прогресу суспіль¬ 
ства є революції соціальні. Доко¬ 
рінно змінюючи класову структу¬ 
ру, спосіб життя і світогляд сус¬ 
пільства, вони активно сприяють 
знищенню або знеціненню віджи- 
лих форм культур, розвитку і за¬ 
позиченню з минулого найкращих 
плідних культур, традицій. Прин¬ 
ципово нові істор. умови для роз¬ 
витку К. створює соціалістична 
революція, яка ліквідує соціальні 
антагонізми і ставить надбання сві¬ 
тової К. на службу найширшим 
масам трудящих. Тому невід’єм¬ 
ною складовою частиною марк- 
систсько^ленінської теорії соціа¬ 
лістичної революції є теорія і про¬ 
грама соціалістичної культурної 
революції. Соціалістична К. в 
СРСР розвивалася в боротьбі про¬ 
ти великодержавного шовінізму 
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бурж. націоналізму та ін. проявів 
ворожої марксизму-ленінізму іде¬ 
ології. КПРС, відстоюючи чистоту 
ленінського вчення про завдання 
і шляхи розвитку рад. К., викрила 
дрібнобурж. сутність різних те¬ 
чій та угруповань, зокрема <Про- 
леткультуь та ін. Здійснення в 
СРСР під керівництвом Комуні¬ 
стичної партії ленінської програми 
культур, будівництва привело до 
створення багатонац. К. рад. наро¬ 
ду (див. відповідні розділи ст. 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, про союзні та авт. рад. 
соціалістичні республіки). Укр. 
рад. К., як і К. ін. рад. народів, 
є невід’ємною складовою части¬ 
ною багатонац. рад. соціалістичної 
К. Вона досягла високого рівня 
завдяки вільному розвиткові твор¬ 
чих сил укр. народу та братерсь¬ 
кій взаємодопомозі й взаємовпли¬ 
вові К. усіх народів СРСР (див. 
відповідні розділи тому Україн¬ 
ська Радянська Соціалістична 
Республіка). 
В нашій країні склалася й роз¬ 
винулася рад. К., соціалістична 
змістом, багатоманітна своїми нац. 
формами та інтернаціоналістська 
своїм духом і характером. Рад. 
К. являє собою органічний сплав 
створюваних усіма соціалістични¬ 
ми націями і народностями ду¬ 
ховних цінностей. Зближення і 
взаємозбагачення нац. К. народів 
СРСР є об’єктивною закономір¬ 
ністю соціалізму і разом з тим важ¬ 
ливим напрямом культур, політики 
КПРС і Рад. д-ви. Важливу функ¬ 
цію рад. соціалістичної К. стано¬ 
вить комуністичне виховання. В 
умовах розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства К. будується на 
основі марксистсько-ленінського 
світогляду, на принципах комуні¬ 
стичної ідейності і партійності, 
народності, гуманізму, пролет. 
інтернаціоналізму і рад. патріо¬ 
тизму. 
КПРС і Радянська д-ва приді¬ 
ляють постійну увагу питанням 
К., здійснюють перспективне пла¬ 
нування її окремих галузей, ство¬ 
рюють сприятливі умови для її 
прогресивного розвитку. Це зна¬ 
йшло відображення в матеріалах 
багатьох з’їздів партії, зокрема 
XXIII—XXV з’їздів, у постановах 
ЦК КПРС, у т. ч. про літ.-худож. 
критику (1972), про заходи по 
дальшому розвитку кінематогра¬ 
фії (1972), про нар. худож. про¬ 
мисли (1974), про роботу з твор¬ 
чою молоддю (1976), про дальше 
поліпшення ідеологічної, політико- 
виховної роботи (1979), в законі 
про охорону пам’яток історії і 
культури (1976) та ін. Досягнення 
рад. К., культури країн соціаліс¬ 
тичної співдружності є могутнім 
імпульсом розвитку демократич¬ 
них і соціалістичних начал у сві¬ 
товій К., сприяють зміцненню ми¬ 
ру і взаєморозуміння між народа¬ 
ми. Комуністична К., увібравши 
в себе і розвиваючи все краще, що 
створила світова К., буде новим, 
вищим ступенем культур, розвит¬ 
ку людства. Це буде загальнонар., 
загальнолюдська К. безкласового 
суспільства. 
Див. також ст. Мистецтво, Літе¬ 
ратура, Наука, Освіта та відпо¬ 
відні розділи в статтях про країни 
світу. 

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Німець¬ 
ка ідеологія. Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 3; Ленин В. И. О культуру 
М., 1980; Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу. К., 1977; 
Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., 
1977; Конституція (Основний Закон) 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. К., 1979; Про дальше по¬ 
ліпшення ідеологічної, політико-ви- 
ховної роботи. Постанова ЦК КПРС 
від 26 квітня 1979 року. К., 1979; 
Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, 
т. 1—7. К., 1971—79; Культурне бу¬ 
дівництво в Українській^ РСР. Най¬ 
важливіші рішення партії і Радянсь¬ 
кого Уряду. Збірник документів, 
т. 1—2. К., 1960—61; Гончаренко М. В. 
Ленінізм і філософські питання су¬ 
часної культури. К., 1970; Поліщук 
І. П. Спадкоємність і взаємовплив 
культур. К., 1972; Иванов В. П. Че- 
ловеческая деятельность — познание — 
искусство. К., 1977; Гаврилюк П. И. 
Зстетическая культура и социальньїй 
прогресе. К., 1978; Маноха О. Є. 
Соціалістична культура як соціальна 
творчість народних мас. К., 1978. 

В. П. Іванов, В. І. Мазепа. 
«КУЛЬТУРА* — іромадсько-по- 
літ. журнал, неофіційний орган 
Комуністичної партії Західної 
України. Виходив з листопада 
1924 до 1934 у Львові (42 номери). 
В <К> друкувалися твори К. Марк¬ 
са, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, 
статті керівників КПЗУ про зав¬ 
дання революц. руху на Зх. Ук¬ 
раїні, міжнар. становище, викри¬ 
валася антинар. діяльність укр. 
бурж. націоналістів. На сторінках 
«К.» виступали революц. зх.-укр. 
письменники С. Тудор, М. Ірчан, 
В. Бобинський та ін. Журнал 
висвітлював досягнення соціалі¬ 
стичного будівництва на Рад. Ук¬ 
раїні, публікував твори рос. та 
укр. рад. письменників. 
«КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ* — газе¬ 
та, орган М-ва культури УРСР та 
Респ. к-ту профспілки працівни¬ 
ків культури. Публікує статті про 
мистецьке життя України, про роз¬ 
виток укр. образотворчого та нар. 
мистецтва, музики, театру, кіно, 
худож. самодіяльності, висвітлює 
роботу музеїв, клубів, бібліотек; 
водночас інформує про мистецькі 
новини братніх республік і зару¬ 
біжних країн. Виходила в Харкові 
під назвами: «Література, наука 
і мистецтво» (1923—24), «Культу¬ 
ра і побут» (1924—28, як додаток 
до газ. «Вісті ВУЦВК»), «Літе¬ 
ратура і мистецтво» (1929—ЗО; в 
1941—43 — спочатку в Вороши- 
ловграді, потім в Уфі, Москві, 
Харкові, а з 1944 — в Києві з 
назвою «Радянське мистецтво»); 
в 1955—64 — з назвою «Радянська 
культура», з 1965 — сучасна наз¬ 
ва. І. Г. Барвінок. 
КУЛЬТУРА МІКРООРГАНІЗ¬ 
МІВ — сукупність мікробів одного 
виду, вирощених на поживному 
субстраті. Найчастіше використо¬ 
вують культури бактерій та гри¬ 
бів. Для одержання культур віру¬ 
сів і рикетсій потрібні спец, 
складні методи. Мікроорганізми, 
виділені з їхніх природних умов 
існування, звичайно неоднорідні 
й наз. мішаними куль¬ 
турами. З останніх шляхом ба¬ 
гаторазового відсіву на рідкі чи 
тверді поживні середовища одер¬ 
жують чисті К. м. (тобто не 
забруднені мікроорганізмами ін¬ 
ших видів). К. м., вирощувані на 
незмінному поживному середо¬ 
вищі, наз. стаціонарними. 

а вирощувані в умовах його по¬ 
стійного оновлення — безперер¬ 
вними (проточними). 

В. П. Широбоков. 
КУЛЬТУРА МОВИ — дотриман¬ 
ня усталених норм вимови, сло¬ 
во- та формовживання й побудови 
фраз. К. м. забезпечується наук, 
розробкою фонетичних, орфоепіч¬ 
них, граматичних і лексичних ас¬ 
пектів мови, створенням праць із 
відповідних лінгвістичних дисцип¬ 
лін, зокрема граматик і словників. 
У наук, рекомендації з К. м. 
враховуються критерій території 
(бо літ. мова грунтується на од¬ 
ному або кількох провідних діалек¬ 
тах), відповідність мовних явищ 
системі мови, традиція вживання 
їх, зокрема в мові письменників, 
стилістична доцільність. К. м. 
виховується школою, а також че¬ 
рез л-ру, засоби масової інформації 
(преса, радіо, телебачення, кіно). 
Літ.: Про культуру мови. К., 1964;; 
Коваль А. П. Культура української 
мови. К., 1966; Пилинський М. М. 
Мовна норма і стиль. К., 1976. 

В. М.. Русанівський• 
КУЛЬТУРА ТКАНЙН, експлан¬ 
тація — метод вирощування (куль¬ 
тивування) тканин, клітин, орга¬ 
нів, зародків, взятих з організму 
людини, тварин чи рослин Основи 
методу закладено працями рос. 
вченого О. Є. Голубєва (1874) та 
укр.— І. П. Скворцова (1885). Пер¬ 
ші досліди за К. т. рослин були 
проведені франц. вченим П. Г. Ре- 
хінзером (1893). Метод К. т. тва¬ 
рин був розроблений американ¬ 
ським вченим Р. Гаррісоном (1907) 
і франц.— А. Каррелем (1911). 
Для успішного культивування не¬ 
обхідні наявність поживного сере¬ 
довища, стала т-ра, властива тілу 
донора, сталий осмотичний тиск, 
асептичні умови (див. Асептика). 
Як поживне середовище викори¬ 
стовують плазму крові, ембріо^ 
нальний екстракт, спец, синтетичні 
середовища тощо. Вирощування 
проводиться в термостаті. Шкід¬ 
ливу дію продуктів обміну речо¬ 
вин, що нагромаджуються, усува¬ 
ють періодичним оновленням по¬ 
живного середовища. За таких умов 
вирощувані об’єкти можуть збе¬ 
регти свої біологічні властивості 
до кількох років. К. т. широко 
застосовують при вивченні поділу 
клітин, росту та диференціюван¬ 
ня, характеру взаємозв’язків, об- 
міну речовин клітин і тканин, дії 
на них різних фіз. та хім. факто¬ 
рів, зокрема лікарських речовин, 
при вивченні злоякісних пухлин 
тощо. Колонії клітин, одержані 
в культурі від однієї клітини, 
наз. клітинними клонами; в них 
виділено багато клітинних ліній, 
використовуваних у генетич. імуно- 
біол., фармакологіч. фізіол. та 
ін. дослідженнях. Див. також 
Ізольовані органи. 

Б. Г. Новиков. 
КУЛЬТУРЙЗМ (від лат. сиііи- 
га — розвиток) — система фізич¬ 
них вправ з різними спорт, прила¬ 
дами (штангою, гантелями, гиря¬ 
ми тощо), що сприяє розвиткові 
мускулатури тіла людини. Відо¬ 
мий ще в Стародавній Греції й 
Римі. В кін. 19 ст. розроблені су- 
час. основи К. З 1901 проводяться 
міжнар. конкурси, а з серед. 20 
ст. — щорічні чемпіонати світу з 
К. В 1946 створено Міжнар. феле- 

КУЛЬТУРИЗМ 

Кульовий шар. 
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КУЛЬТУРНА 
РЕВОЛЮЦІЯ 

л> 

Т. Демченко. Куманці. 
Глина, розпис, полива. 
Смт Опішня Полтав¬ 
ської області. 20 ст. 

рацію з К. В СРСР в деяких 
спорт, т-вах виникли секції К., але 
розвитку К. не набув. Міжнар. 
спорт, федерації і Міжнар. олім¬ 
пійський к-т не визнають К. як 
вид спорту. 
КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ соці¬ 
алістична — революційні перетво¬ 
рення в культурі й усьому духов¬ 
ному житті суспільства, які від¬ 
буваються внаслідок перемоги со¬ 
ціалістичної революції, невід’єм¬ 
на складова частина соціалістич¬ 
ного і комуністичного перетворен¬ 
ня суспільства. Необхідність К. р. 
обгрунтована в працях В. І. Леніна, 
який розробив її теор. засади. 
К. р. включає створення соціалі- 
стич. системи нар. освіти; форму¬ 
вання нової, соціалістич. інтелі¬ 
генції, подолання впливу бурж. 
ідеології; утвердження марксистсь¬ 
ко-ленінської ідеології, створення 
соціалістич. культури, перебудову 
побуту. К. р.— тривалий, склад¬ 
ний істор. процес, що відбувається 
не стихійно, а на науково розроб¬ 
леній Комуністичною партією ос¬ 
нові. Проведення К. р.— заг. зако¬ 
номірність соціалістичного будів¬ 
ництва. Конкретні форми К. р.— 
різноманітні й пов’язані з нац., 
істор. особливостями соціалістич¬ 
них країн. Уперше К. р. здійснена 
в Рад. Союзі, де вона була складо¬ 
вою частиною ленінського плану 
побудови соціалізму в СРСР і про¬ 
водилася в нерозривному зв’язку 
з індустріалізацією країни і ко¬ 
лективізацією сільського госпо¬ 
дарства. Внаслідок перемоги К. р. 
Рад. Союз перетворився на країну 
суцільної письменності, високого 
загальноосвітнього рівня трудя¬ 
щих, всебічного розквіту науки і 
культури (див. Народна освіта, 
Ліквідація неписьменності тощо). 
В умовах розвинутого соціаліс¬ 
тичного суспільства в СРСР від¬ 
бувається завершальний етап К р., 
осн. завданням якого є створення 
духовних передумов для перемоги 
комунізму — виховання всіх тру¬ 
дящих у дусі високої ідейності і 
відданості соціалістичній Батьків¬ 
щині, справі комунізму, комуні¬ 
стичного ставлення до праці й 
сусп. власності; повне подолання 
пережитків бурж. поглядів і мора¬ 
лі; всебічний, гармонійний розви¬ 
ток особи, створення справж. багат¬ 
ства духовної культури. Нічого 
спільного з марксистсько-ленінсь¬ 
кою теорією і практикою К. р. 
не має політ, кампанія, яка прово¬ 
дилась в 60-х рр. в Китаї під на¬ 
звою «великої пролетарської куль¬ 
турної революції» і була спрямо¬ 
вана маоїстським керівництвом 
КНР на розгром парт, кадрів, на¬ 
дбань культури, ліквідацію соціалі¬ 
стичних завоювань кит. народу. 

М. Г. Корнєєва. 
КУЛЬТУРНА СПІЛКА УКРА¬ 
ЇНСЬКИХ ТРУДЯЩИХ ЧССР 
(КСУТ). Засн. 1952. Завданням 
спілки є проведення політико-ви- 
ховної і культур.-осв. роботи серед 
укр. трудящих ЧССР. Спільно з 
ін. громад, орг-ціями КСУТ орга¬ 
нізує бесіди, лекції, виставки, 
наук, конференції, кінофестивалі, 
присвячені політ., соціально-екон. 
життю в Чехословаччині, СРСР, і 
зокрема в УРСР. Видає л-ру укр. 
мовою, твори письменників Рад. 
України. Друк, органи КСУТ: 

<Нове життя*, журн. <Дружно 
вперед> і літ. альманах «Дукля». 
КСУТ нагороджено орденом Пра¬ 
ці (1972). І. А. Петерс. 
КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ — 
географічний ландшафт, зміне¬ 
ний цілеспрямованою раціональ¬ 
ною діяльністю людини. Виникає 
на місці первісного природного 
або зміненого ландшафту геогра¬ 
фічного, в якому під впливом госп. 
діяльності сталися докорінні змі¬ 
ни морфологічної структури, зовн 
вигляду, характеру зв’язків між 
компонентами, геохім. та геофіз. 
процесів, стоку, грунтового зво¬ 
ложення, з’явилися нові високо¬ 
продуктивні фітоценози тощо. Все 
разом узяте зумовило формування 
нової системи взаємозв’язків, від¬ 
мінної від попередньої (вихідної). 
Важливою рисою К. л. є те, що 
напрям госп. діяльності узгоджу¬ 
ється з природними властивостями, 
ця діяльність спрямована на змен¬ 
шення негативного впливу неспри¬ 
ятливих для господарства і жит¬ 
тєдіяльності людини фізико-гео¬ 
графічних (природних) процесів 
(ерозії, селів, зсувів, заболочуван¬ 
ня, засолення, посух та ін.) і макс. 
відтворення природних ресурсів. У 
К. л. регулюється стік, водно-теп¬ 
ловий режим, геохім. баланс (вне¬ 
сення добрив, відведення засоле¬ 
них вод), раціональне природоко¬ 
ристування передбачає охорону 
ландшафту від руйнування і збе- 
рігає його в оптимізованому стані. 
К. л. формуються в процесі три¬ 
валого впливу певного виду госп. 
діяльності: землеробства (богар¬ 
ного, зрошуваного, осушуваного, 
польдерного), пасовищного ско¬ 
тарства, лісового, водного та рек¬ 
реаційного г-ва (див. Рекреацій¬ 
на територія), буд-ва (міськ., 
шляхового, гідротех.), меліорації, 
рекультивації земель тощо. Тому 
до культурних відносять агроланд- 
шафти, оазиси і, меліоровані, лісо- 
госп., урбанізовані, архіт. ланд¬ 
шафти, лісопарки, дендропарки 
та ін. Необхідною умовою нормаль¬ 
ного функціонування, збереження 
і збагачення К. л. є постійний до¬ 
гляд за ним, раціональне впорядку¬ 
вання його з регульованим і нор¬ 
мованим природокористуванням. 
Див. також Антропогенний ланд¬ 
шафт. П. Г. Шищенко. 
КУЛЬТУРНИЙ ШАР в архео¬ 
логії — шар землі, що містить 
органічні рештки, будівельні за¬ 
лишки і предмети матеріальної 
культури минулих часів. Виник¬ 
нення К. ш залежить як від часу 
та інтенсивності людської діяль¬ 
ності на даному місці, так і від 
природних умов: намивів грунту, 
напряму вітрів тощо. К. ш. ста- 
род. стоянок, селищ, городищ і 
міст є об’єктом археол. дослід¬ 
жень. Товща К. ш. може бути від 
кількох сантиметрів до 20 м і біль¬ 
ше. При розкопках К. ш. поділя¬ 
ють на окремі шари, шо належать 
до різних істор. епох. 
КУЛЬТУРНО - ІСТОРЙЧНА 
ШКб/ІА — течія в літературознав¬ 
стві 2-ї пол. 19 ст., яка намагалася 
з’ясувати закономірності розвитку 
літератури у зв’язку з умовами 
суспільного життя. Методологічна 
основа її — філософш позитивізму 
(О. Конт), історизм Й. Г. Гердера 
та Г. Гегеля і нові досягнення при¬ 

родознавства. Представники К.-і. 
ш. (І. Тен у Франції, Г. Гетнер і В. 
Шерер у Німеччині, Г. Брандес у 
Данії, М. Тихонравов, О. Пиптн, 
С. Венгеров у Росії) розглядали 
худож. твір як вираження сусп. 
психології народу на певному ета¬ 
пі його розвитку. Так, І. Тен ви¬ 
сував три осн. чинники літ. про¬ 
цесу: «расу» (біологічні, психічні 
й соціально-побутові особливості 
певного народу), «середовище» 
(геогр. і суспільні умови) і «мо¬ 
мент» (істор. особливості епохи). 
Рос. вчені — представники цієї 
школи — наголошували на зв’яз¬ 
ку л-ри з суспільним життям, бо¬ 
ролися проти теорії «мистецтво для 
мистецтва». Проте вони обмежено, 
однобічно трактували історію л-ри 
як історію ідей, певною мірою не¬ 
дооцінюючи худож. специфіку літ. 
творів. До безумовних заслуг 
К.-і. ш. марксистські дослідники 
відносять нагромадження пред¬ 
ставниками школи величезного 
фактичного матеріалу, розвиток 
принципів текстологічного аналізу 
і основ наук, джерелознавства. 
В укр. літературознавстві кращі 
здобутки К.-і. ш. сприйняв І. 
Франко. Проте у своїх працях він 
вийшов далеко за її межі і набли¬ 
зився до марксист, розуміння л-ри. 
Літ.: Культурно-историчесная школа. 
В кн.: Академические школьї в рус- 
ском литературоведении. М., 1975. 

П. К. Волинський. 

■«КУЛЬТУРНО - НАЦІОНАЛЬНА 
АВТОНОМІЯ» — опортуністична 
теорія з національного питання, 
спрямована на роз’єднання тру¬ 
дящих за нац. ознакою і культи¬ 
вування серед них бурж. націона¬ 
лізму. Зародилася наприкінці 19 
ст. в середовищі австр. с.-д. як 
складова частина австромарксиз- 
му. Ігноруючи існування класів 
суспільних, «К.-н. а.» розглядала 
націю як позакласову спільність 
людей, об’єднаних спільністю долі, 
проголошувала об’єднання грома¬ 
дян багатонац. д-в в автономні нац. 
орг-ції для вирішення своїх нац. 
справ, що на ділі б означало ізо¬ 
ляцію різних загонів пролетаріа¬ 
ту за нац. ознакою. Зводячи право 
націй на самовизначення до віль¬ 
ного розвитку нац. культури, 
вважала можливим розв’язання 
нац. питання в рамках бурж. д-ви. 
В Росії ідеї «К.-н. а.» підхопили 
бурж. і дрібнобурж. націоналістич¬ 
ні партії, зокрема Українська со- 
ціал-оемократична робітнича пар¬ 
тія, Бунд, вірм. партія <Дашнак- 
цутюнь, гру з. федералісти та ін. 
В. І. Ленін довів, що програма 
«К.-н. а.» «намагається втілити 
в життя найвитонченіший і найаб- 
солютніший, до кінця доведений, 
націоналізм» (Повне зібр. тв., т. 
24, с. 127), і протиставив «К.-н. а.» 
право націй на самовизначення і 
принцип пролет. інтернаціоналіз¬ 
му. 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБО¬ 
ТА в СРСР — система заходів, що 
сприяють комуністичному вихо¬ 
ванню трудящих, підвищенню їх¬ 
нього культурного рівня, розвит¬ 
кові творчих здібностей та ініціа¬ 
тиви, організації культур, дозвіл¬ 
ля. Є складовою частиною ідеоло¬ 
гічної роботи КПРС, Рад. держа¬ 
ви, профспілок, комсомолу. 
К.-о. р. включає цілеспрямовану 
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систему діяльності клубних закла¬ 
дів, бібліотек, музеїв, кінотеат¬ 
рів, парків культури й відпочин¬ 
ку тощо. Тісно пов’язана з ін. сфе¬ 
рами культури, з розвитком рад. 
преси, телебачення, кіномистецт¬ 
ва, радіо. Вона посідає значне 
місце в роботі театр.-концертних 
орг-цій. Становлення і розвиток 
К.-о. р. як самостійної галузі ідео¬ 
логічної роботи почалися після пе¬ 
ремоги Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції. Цей процес без¬ 
посередньо пов’язаний із здійс¬ 
ненням в СРСР соціалістичної 
культурної революції. В. І. Ленін 
визначив гол. завдання і розробив 
найважливіші принципи К.-о. р., 
розглядаючи цю роботу як частину 
парт, справи й разом з тим як здій¬ 
снення культур.-виховної функції 
Рад. держави. Принципи К.-о. р.: 
народність і партійність, тісний 
зв’язок з життям і практикою ко- 
муністич. будівництва, бойовий 
і наступальний характер, держав¬ 
ність її орг-ції, широка творча 
громадська ініціатива і самодіяль¬ 
ність мас, планомірність і система¬ 
тичність, послідовне здійснення 
політики партії, взаємозв’язок з 
усіма прогресивними й революц. 
силами світу. Завдання і прин¬ 
ципи К.-о. р. одержали дальший 
розвиток у рішеннях з’їздів КПРС, 
постановах ЦК партії з ідеологіч¬ 
них питань. Осн. напрями К.-о. р. 
в СРСР — формування комуніс¬ 
тичного світогляду, ідейно-політ., 
трудове, моральне, атеїстичне і 
фіз. виховання, пропаганда наук.- 
тех. і екон. знань, орг-ція худож¬ 
ньої самодіяльності, дозвілля і 
відпочинку. Використовуються та¬ 
кі форми і методи К.-о. р.: вечори, 
бесіди, лекції, концерти, в останні 
роки набули поширення народні 
університети, усні журнали тощо. 
Важливе місце в К.-о. р. належить 
художній самодіяльності, народ¬ 
ним театрам. В 1978 на Україні 
працювало понад 26 тис. клубних 
закладів, понад 26 тис. масових 
б-к із заг. фондом бл. 349 млн. 
одиниць зберігання, 79 профес. 
театрів, 162 держ. та понад 3 тис. 
музеїв на громад, засадах, 27,5 
тис. кіноустановок, понад 9 тис. 
нар. ун-тів. В тісній співдружності 
з культур, закладами працює т-во 
«Знання» УРСР. Значну К.-о. р. 
проводять профспілки, комсомол, 
бюро пропаганди спілок письмен¬ 
ників, художників, композиторів, 
кінематографістів; респ. т-ва: хо¬ 
рове, книголюбів, охорони приро¬ 
ди, охорони пам’ятників історії 
і культури. 
Кадри культур.-осв. працівників 
готують в ін-тах культури (на Ук¬ 
раїні — Київському, Харківсько¬ 
му, Ровенському), у вищих проф¬ 
спілкових школах, культур.-осв. 
і бібліотечних технікумах. У пед. 
вузах країни, і зокрема в Укр. 
РСР, з ініціативи комсомолу в 
60-х рр. виникли ф-ти громад, 
професій, які готують керівників 
К.-о. р. Наук, розробку теорії 
і методики К.-о. р. проводять н.-д. 
ін-т культури М-ва культури 
РРФСР у Москві, в союзних і авт. 
республіках, краях і областях ді¬ 
ють методичні кабінети К.-о. р., 
будинки народної творчості і 
будинки худож. самодіяльності. 
Питання К.-о. р. висвітлюються в 

газ. «Советская культура», в спец, 
журналах «Культурно-просвети- 
тельская работа», «Клуб и ху- 
дожественная самодеятельность», 
«Библиотекарь», в УРСР — у газ. 
«Культура і життя*, журналі 
«Соціалістична культура». 

І. М. Солдатенко. 

КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ 
— комплекс заходів, спрямованих 
на поліпшення природних кормо¬ 
вих угідь і освоєння нових земель 
(див. Меліорація, Луківництво, 
Пасовище та Осушення земель). 
К. р. поділяють на дві групи: 
а) заходи по підготовці освоюва¬ 
них земель до дальшого обробіт¬ 
ку — корчування пнів і дерев, 
знищення чагарників, дрібнолісся 
і купин, збирання каміння, вирів¬ 
нювання поверхні грунту; б) за¬ 
ходи по окультуренню грунту, до¬ 
корінному поліпшенню його агроно¬ 
мія. властивостей — первинна оран¬ 
ка і розробка пласта, первинне 
удобрення, вапнування, залужен¬ 
ня тощо. Всі К. р. механізовано 
завдяки наявності болотних фрез, 
корчувальних машин, кущорізів 
та ін. машин. 
«КУЛЬТФРбНТ» — журнал, що 
висвітлював питання культурно- 
освітньої роботи на Україні. Ор¬ 
ган Ради профспілок України. 
Виходив 1931—35 в Харкові. Його 
попередники: «Путь к коммуниз- 
му> (1921—24), «Селянський буди¬ 
нок» (1924—ЗО), «Рабочий клуб» 
(1925—26), «Культработник» 
(1927), «Культробітник» (1928— 
ЗО). «К.» сприяв поширенню укр. 
рад. соціалістичної культури се¬ 
ред трудящих України. З 1936 
в УРСР видається журнал Соціа¬ 
лістична культура» (з № 1 по 
№ 9 за 1936 мав назву «Колбуд»). 
КУЛЬЧЙЦЬКА Олена Львівна 
(15.IX 1877, Бережани, тепер рай¬ 
центр Терноп. обл.— 8.III 1967, 
Львів) — укр. рад. художник, нар. 
художник УРСР (з 1956). В 1901— 
03 навчалася в худож. студії 
Р. Братковського та С. Качора-Ба- 
товського у Львові, 1903—08 — 
в худож.-пром. школі у Відні. 
Працювала в галузі живопису, 
естампної графіки, ілюстрації та 
ужиткового мистецтва. Твори: жи¬ 
вописні — «Діти на леваді» (1909); 
«Жнива», «Бабуся», «Діти з свіч¬ 
ками» (всі — 1913); серії акваре¬ 
лей — «Народна архітектура за¬ 
хідних областей України», «На¬ 
родний одяг західних областей 
УРСР»; офорти — «Бора» (1911), 
«Берізки» (1912), «За море» (1915); 
ліногравюри і гравюри на дереві — 
«Українські письменники» (1920), 
«Народна архітектура» (1931), «Гу- 
цульщина» (1935), «Легенда гір 
і лісів» (1936), «Довбуш», «Голо¬ 
вач» (обидві — 1940); серії «Краса 
Радянської України» (1949), «Ба¬ 
гатства Радянської України» 
(1950); ілюстрації до книжок: «На¬ 
шим найменшим» (1916—18), «Сло¬ 
во о полку Ігоревім», «Тіні забутих 
предків» М. Коцюбинського (1929), 
«Лис Микита» І. Франка (1951) та 
ін. В 1945—51 К. викладала у по¬ 
ліграф. ін-ті ім. І. Федорова у 
Львові; професор (з 1948). В 1971 
у Львові відкрито художньо-ме¬ 
моріальний музей Олени Куль- 
чицької. Нагороджена орденами 
Трудового Червоного Прапора і 
«Знак Пошани». Держ. премія 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1967. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
448 — 449, а також на окремих 
аркушах до статей Акварель, т. 1; 
Гравюра, т. 3. 
Літ.: Сенів І. В. Творчість Олени 
Львівни Кульчицької. К., 1961; Ху¬ 
дожньо-меморіальний музей Олени 
Кульчицької у Львові. Путівник. 
Львів, 1978. Д. В. Степовик. 

КУЛЬЧЙЦЬКИЙ Юрій Франц 
(1640, с. Кульчиці, тепер Самбір- 
ського р-ну Львів, обл.— 19.11 
1692, м. Відень) — герой оборони 
Відня 1683 під час австро-турець- 
кої війни 1683—99. Походив з 
дрібної укр. шляхти. Під час об¬ 
логи Відня турками (1683) пере¬ 
брався через тур. табір, зв’язався 
з австр. армією і, повернувшись 
до міста, приніс звістку, що 
союзник Австрії польс. король 
Ян III Собеський і укр. козаки 
йдуть на допомогу. 12.IX об’єд¬ 
нані армії завдали удару по тур. 
війську й зняли облогу Відня. Іме¬ 
нем К. названо у Відні вулицю, 
кав’ярню, біля якої 1885 скульп¬ 
тор І. Пендль спорудив бронзовий 
пам’ятник герою. р. п. Головін. 
КУМ — місто в Ірані. Вузол з-ць 
і автошляхів. 246,8 тис. ж. (1976). 
Розвинута текст. і тютюнова 
пром-сть. Кустарні промисли (особ¬ 
ливо килимарство). Торг, центр. 
Архіт. пам’ятки 13—16 ст. Другий 
після Мешхеду реліг. центр му- 
сульман-шиїтів. 
КУМ А — ріка в РРФСР, у межах 
Ставр. краю та на межі між Калм. 
АРСР і Даг. АРСР. Довж. 802 км, 
площа бас. 33,5 тис. км2. Бере по¬ 
чаток на пн. схилах Великого Кав¬ 
казу. У верхів’ї має гірський ха¬ 
рактер, виходячи на рівнину, тече 
широкою долиною. У пониззі роз¬ 
галужується на рукави, вода яких 
розбирається на зрошування і 
майже ніколи не доходить до Кас¬ 
пійського м. Гол. притоки: Підку- 
мок (права). Мокрий Карамик, 
Томузловка (ліві). Живлення пере¬ 
важно снігове й дощове. Пересіч¬ 
на витрата води у серед, течії 
10,9 м®/с. Замерзає у листопаді — 
грудні, скресає у березні. Має 
велике іригаційне значення (Тер¬ 
сь ко-Кумський, Кумо-Маничський 
та ін. канали). На К.— м. Міне¬ 
ральні Води. 
КУМАМбТО — місто в Японії, 
адм. ц. префектури Кумамото. 
Розташоване на Зх. о. Кюсю, на 
р. Сіракаві. Вузол з-ць і автошля¬ 
хів. 459,7 тис. ж. (1973). Най¬ 
розвинутіші машинобудування 
(електротехнічні вироби, с.-г. зна¬ 
ряддя), хім. (добрива, гумові ви¬ 
роби) і текст, (зокрема, шовкова) 
пром-сть. Підприємства харчосма¬ 
кової галузі. Вища мед. школа, 
пром. ін-т. Феод, замок 16 ст. К. 
засн. наприкінці 16 ст. 
КУМАНА — місто на Пн. Сх. 
Венесуели, адм. ц. штату Сукре. 
Залізнична станція, мор. порт. 
119,8 тис. ж. (1971). Гол. галузь 
пром-сті — рибоконсервна. Є під¬ 
приємства текст, і тютюнової пром- 
сті. К. засн. 1520 (одне з найдав¬ 
ніших ісп. поселень в Пд. Америці). 
КУМАНЄЦЬ — керамічна посуди¬ 
на для води і вина у вигляді буб¬ 
лика («калач») або круга («плес¬ 
кач»). Поширені в укр. гончарстві, 
оздоблюються мальованим орна¬ 
ментом, до якого входять зобра- 

КУМАНЕЦЬ 

О. Л. Кульчицька. 

О. Л. Кульчицька. 
Портрет Ольги в біло¬ 
му. 1912. Художньо- 
меморіальний музей 
Олени Кульчицької у 
Львові. 
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КУМАНСЬКА 
МОВА 

П. В. Куманченко. 

ження птахів і звірів, та рельєф¬ 
ним (рятованим, ліпленим), іноді є 
скульптурою на зразок нар. кера¬ 
мічної іграшки, тільки значно біль¬ 
ших розмірів. Оригінальні зразки 
К. створили І. Гончар, Д. Голов¬ 
ко, П. Цвілик та ін. 
«УМАНСЬКА МбВА — мова по¬ 
ловців. Див. Кипчацька мова. 
КУМАНЧЕНКО Поліна Володи¬ 
мирівна [н. 8 (21).Х 1910, с. Му- 
зиківка, тепер Білозерського р-ну 
Херсон, обл.] — укр. рад. актри¬ 
са, нар. арт. СРСР (з 1960). Після 
закінчення (1928) театр, студії 
при Миколаїв, рос. драм, геатрі 
працювала 1929—31 в Миколаїв, 
укр. робітничо-сел. пересувному 
театрі, 1932—37 — в Харківсько¬ 
му ТРОМі, 1937—61 — в Харків, 
укр. драм, театрі ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка, з 1961 — в Київ. укр. драм, 
театрі ім. І. Франка. Ролі: Харити- 
на («Наймичка» Карпенка-Карого), 
Галина Романівна («Пам’ять сер¬ 
ця» Корнійчука), Єлизавета (««Яро¬ 
слав Мудрий» Кочерги), Вірочка 
(««Жартівники» О. Островського), 
Настя (««Третя патетична» Погоді- 
на), Маріне («Маріне» Бараташві- 
лі), Сільвета (««Романтики» Е. 
Ростана) та ін. Знімалася в кіно. 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, Дружби наро¬ 
дів. Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1971. 
Літ.: Мартич Ю. Поліна Володими¬ 
рівна Куманченко. К., 1964. 

І. П. Нестеровська. 

КУМАНЬбК Порфирій Хомич 
[13 (26).II 1911, с. Юрасівка, тепер 
у складі м. Дружби Ямпільського 
р-ну Сум. обл.— 29.VII 1972, Ки¬ 
їв] — один з організаторів парти¬ 
зан. руху на Україні під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45. Член 
КПРС з 1939. До 1941 служив у 
Рад. Армії, працював на комсо¬ 
мольській і рад. роботі. В 1941— 
42 — секретар Червоного підпіль¬ 
ного райкому КП(б)У; 1942—43 — 
комісар з’єднання під команду¬ 
ванням О. М. Сабурова, 1-й секре¬ 
тар Сум. підпільного обкому 
КП(б)У, член нелегальної групи 
ЦК КП(б)У, 1943—45 — секретар 
Сум. обкому КП(б)У. З 1947 — на 
керівній парт., рад. і госп. роботі. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
КУ М А Р Й Н, лактон о-оксикорич- 
ної (кумаринової) кислоти, С9Н402 
— органічна сполука рослинного 
походження. Безбарвні кристали з 
запахом свіжого сіна, розчинні 
в спирті й ефірі. Одержують син¬ 
тетично. Застосовують у парфю- 
мерній та тютюновій пром-сті. 
кумАсі — місто в Гані, адм. 
ц. обл. Ашанті. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. якими сполучене з пор¬ 
тами Такораді та Аккра. 343 тис. 
ж. (1970). Один з гол. пром. цент¬ 
рів країни. Найрозвинутіша дере- 
вообр. пром-сть (вироби, фанери, 
меблів) і лісопиляння. Підприєм¬ 
ства буд. матеріалів, взут і харч, 
(обробка бобів какао) пром-сті 
Ун-і природничих наук і тех¬ 
нології Н.-д. ін-т буд-ва, лабора¬ 
торія лісів. 
кумЄйківське селянське 
ЗАВОРУШЕННЯ 1906 — антиуря¬ 
довий виступ селян с. Кумейок 
(тепер Черкаського р-ну Черкас, 
обл.) під час революції 1905—07 
в Росії 1 (14).VII в село прибув 

загін поліції для арешту активних 
учасників попередніх агр. завору¬ 
шень. Понад 200 селян, озброєних 
вилами, косами, напали на полі¬ 
цаїв, щоб звільнити своїх товари¬ 
шів. У збройній сутичці одного 
селянина було вбито, кількох по¬ 
ранено. 
КУМЄЙКІВСЬКИЙ БІЙ 1637 — 
воєнні дії між селянсько-козацьким 
військом » польсько-шляхет. ар¬ 
мією біля с. Кумейок (тепер Чер¬ 
каського р-ну Черкас, обл.). Вес¬ 
ною 1637 на Правобережній Украї¬ 
ні вибухнуло Павлюка повстання 
1637, яке невдовзі охопило й значну 
частину Лівобережжя. Вирішаль¬ 
ний бій проти гол. сил польс. 
шляхти (бл. 15 тис.) під команду¬ 
ванням польного гетьмана М. По- 
тоцького відбувся під с. Кумей- 
ками. Сел.-козац. військо на чолі 
з П. Павлюком і К. Скиданом, 
використовуючи для наступу ру¬ 
хомий табір з возів, 6 (16).XII по¬ 
чало штурм ворожих позицій. 
Але перед розташуванням против¬ 
ника вони натрапили на болото 
і зупинилися. Павлюк дав на¬ 
каз відступати. Неподалік повстан¬ 
ці швидко спорудили табір з возів 
і мужньо відоивали наступи шля- 
хет. кінноти. Запеклий бій тривав 
цілий день Щоб з’єднатися з ін¬ 
шими загонами повстанців і по¬ 
повнити запаси пороху, П. Павлюк 
і К. Скидан з невеликим загоном 
відійшли на Чигирин. На чолі 
сел.-козац. війська став Д. Гуня, 
і бій тривав ще до пізньої ночі. На 
світанку 7 (17).XIІ повстанці орга¬ 
нізовано відступили до Мошен 
(тепер Черкас, р-ну Черкас, обл.), 
а потім до Боровиці (тепер Чиги¬ 
ринського р-ну Черкас, обл.). Ли¬ 
ше 10 (20).XII шляхті вдалося 
оточити повстанців під Борови- 
цею, куди повернувся і загін Пав¬ 
люка. Не маючи змоги силою взя¬ 
ти містечко, М. Потоцький запро¬ 
понував почати переговори. Ко¬ 
зацька старшина погодилась на 
це. Під час переговорів П. Павлюк 
та ін. керівники повстання були 
віроломно схоплені, відправлені 
у Варшаву і згодом страчені. Не¬ 
зважаючи на поразку під Кумейка- 
ми, весною 1638 вибухнуло по¬ 
встання з ще більшою силою. Очо¬ 
лили його Я. Острянин, Д. Гуня, 
К. Скидан (див. Острянина по¬ 
встання 1638). 
Літ.: Шутой В. Канун освободитель- 
ной войньї украинского иарода 1648— 
1654 гг. (Крестьянско-казацкое восста- 
ние на Украине 1637 —1638 гг.). «Исто- 
рические записки», 1954, т. 46; Мишко 
Д. І. Селянсько-козацьке повстання 
на Україні під проводом Павла Бута. 
«Український історичний журнал», 
1967. № 6. П. І. Натикач. 

П. В. Куманченко в ролях Маріне 
(«Маріне» М. Бараташвілі) та Єлиза¬ 
вети («Ярослав Мудрий» І. Кочерги) 

кумертАу — місто респ. під¬ 
порядкування Башк. АРСР, рай¬ 
центр. Залізнична станція. 54 тис. 
ж. (1980). Видобування вугілля 
та газу; брикетна фабрика, це¬ 
гельний завод. У місті —гірничо- 
механічний технікум, педагогічне 
училище. К. утворене 1953. 
КУМЙТР [від лат. яи(аіііаз) — 
якість і грец. цєтрбсо — вимірюю] 
— те саме, що й добротності ви¬ 
мірювач. 
КУМЖА, лосось-таймень (Заішо 
ІгиНа) — риба род. лососевих. 
Тіло (довж. ЗО—70 см, маса 1 — 
5 кг; зрідка — 1 м, 13 кг) вкрите 
чорними плямочками. К.— прохід¬ 
на риба, живе у морі, переважно 
в передгирлових ділянках річок; 
для нересту (іноді на зимівлю) за¬ 
ходить у верхів’я. Нерест у жовт¬ 
ні — грудні, ікру відкладає в міс¬ 
цях з проточною чистою водою і 
з піщано-галечниковим грунтом. 
Молодь до 2—7 років живе в ріках, 
мігрує в море. Кормом дорослої 
К. є дрібна риба і ракоподібні. 
К. пошир, вздовж узбережжя Євро¬ 
пи, в СРСР — в бас. Балтійського, 
Білого і Баренцового морів; у пд. 
морях СРСР К. представлена чор¬ 
номорським, каспійським та араль- 
ським лососями. В гірських річках 
Карпат, Криму і Кавказу та в 
бас. Волги, Дніпра і Дністра зу¬ 
стрічається прісноводна форма 
К.— форель. К.— цінна, але не¬ 
численна промисл. риба. 

Ю. В. Мовчан. 

КУМЙКИ —народ, населяє рів¬ 
нинні й частково передгірські 
райони в Даг. АРСР. Чисельність 
в СРСР — 228 тис. чол. (1979, пере¬ 
пис), в Даг. АРСР — 169 тис. чол. 
(1970, перепис). Мова — кумиць¬ 
ка (див. Кумицька мова). Вірую¬ 
чі К.— мусульмани. К. сформу¬ 
вались у народність в результаті 
змішання місц. даг. племен з ко¬ 
човими тюркомовними племенами, 
насамперед кипчаками, мову яких 
сприйняли аборигени. За Рад. 
влади набула розвитку економіка 
і культура К., л-ра, в якій, зокре¬ 
ма, виявилися багаті фольклорні 
традиції К. Зросла нац. інтелі¬ 
генція. Осн. заняття К.— зрошу¬ 
ване землеробство, тваринництво, 
рибальство; частина К. працює 
в пром-сті. Про історію економіку, 
культуру К. див. Дагестанська 
АРСР 
КУМЙС (тюрк.) — кисломолоч¬ 
ний пінистий напій з кобилячого 
молока, рідше верблюжого або 
коров’ячого. При виготовленні К. 
молоко зброджують закваскою, що 
складається з молочнокислих бак¬ 
терій і дріжджів. Залежно від 
тривалості дозрівання (1—3 доби) 
розрізняють слабкий, середній і 
міцний К. Останній містить (у %): 
молочної кислоти 0,9—1,1, спирту 
1,75—2,5, білка 2,5, жиру 1—2, 
цукрів 3—4, фосфор, калій, віта¬ 
міни С, А, Е), Е, РР та ін. К спо¬ 
живають як харчовий продукт Він 
легко засвоюється, поліпшує об¬ 
мін речовин. Застосовується К. та¬ 
кож при лікуванні туберкульозу 
легень і деяких захворювань шлун¬ 
ково-кишкового тракту Виготов¬ 
ляють К. в країнах Азії, Близь¬ 
кого і Середнього Сходу, Латин¬ 
ській Америці та ін 

В. Ю. Міцик. Кумжа. 
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КУМЙЦЬКА МСЗВА — мова ку¬ 
тків. Належить до кипчацької 
групи тюркських мов. Розмовля¬ 
ють нею бл. 224 тис. чол. (1979, 
перепис). У К. м. виділяються три 
діалекти. Літ. К. м. розвинулась 
за рад. часу. Писемність базува¬ 
лася спочатку на араб, графічній 
основі, з 1929 — на латинській, 
а з 1938 — на основі російського 
алфавіту. 
КУМКА, джерелянка (ВотЬіпа) 
— рід безхвостих земноводних 
род. круглоязикових. Довж. тіла 
до 7 см. Зіниця трикутна, барабан¬ 
ної перетинки немає, паротиди 
(привушні залози) непомітні, 
язик не відокремлений від дна 
рота, шкіра горбкувата, черевце 
червоне або жовте з чорними пля¬ 
мами. Відомо 5 видів, пошир, 
у Європі та Пд.-Сх. Азії. В СРСР 
— З види, у т. ч. на Україні — 2: 
К. звичайна, або червоноче- 
рева (В ЬошЬіпа), і К. г і р с ь к а, 
або жовточерева (В. уагіе^аіа). 
Обидва види живуть у мілких во¬ 
доймах Відкладають ікру про¬ 
тягом усього літа; плодючість сам¬ 
ки 80—300 ікринок. Зимують в 
норах гризунів та ін. тварин, іноді 
у водоймах. Живляться водяними 
безхребетними. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші до ст. Земноводні. 
КУМОВІ РАКОПОДІБНІ (Сиша- 
сеа) — ряд безхребетних тварин 
класу ракоподібних. Тіло видов¬ 
жене (від 1 до 35 мм) з розши¬ 
реним, часто опуклим панциром, 
що вкриває головогруди, і вузь¬ 
ким, циліндричним черевцем. По¬ 
шир. переважно в морях, деякі— 
у прісних водах. Живуть на різ¬ 
них глибинах (до 3000 м), зарив¬ 
шись у м’який грунт. Живляться 
детритом і дрібними безхребет¬ 
ними. Відомо понад 600 видів К., 
з них в СРСР — понад 60 видів, 
у т. ч. в Чорному м.— 12, Азов¬ 
ському— 9. К. р. є кормом для риб. 
Один з видів К. р.— Рзеисіосита 
сегсагоісіез акліматизований у дні¬ 
провських водосховищах. 

О. П. Маркевич. 
КУМбЛ — органічна сполука; те 
саме, що й ізопропілбензол. 
КУМО-МАНЙЧСЬКА ЗАПАДИ¬ 
НА — зниження у рельєфі в ме¬ 
жах Ростов, обл. і Ставр. краю 
РРФСР. Зайнята долинами Зх. 
Манича, Сх. Манича й Куми. 
Відокремлює Передкавказзя від 
Сх.- Європейської рівнини. Шир. 
20—30 км, в центр, частині зву¬ 
жується до 1—2 км. Багато озер, 
переважно солонуватих та солоних 
(Манич-Гудило, Царик та ін.), і 
водосховищ (Веселовське, Проле¬ 
тарське, Чограйське). У сх. час¬ 
тині К.-М. з.— Кумо-Маничський 
зрошувально-обводнювальний ка 
над. У минулому через К.-М. з. 
сполучалися Азовське та Каспій¬ 
ське моря. Іноді по К.-М. з. про¬ 
водять частину межі між Європою 
й Азією. 
кумрАнські РУКбПИСИ — 
стародавні рукописи, знайдені 
1947 в печерах у районі Ваді- 
Кумран на пн.-зх. узбережжі Мерт¬ 
вого моря. Див. Мертвого моря 
рукописи. 
КУМУЛЯТЙ вний еф£кт 
(від лат. ситіїїо — збільшую, по¬ 
силюю) — посилення діяння ви¬ 
буху в певному напрямі. К. е. 
досягають створенням у заряді 

виоухової речовини кумулятивної 
заглибини, поверненої в бік об’єк¬ 
та, що уражається. В основі К. е. 
лежить перерозподіл енергії вибу¬ 
ху та її концентрація в заданому 
напрямі. Поверхню заглибини 
вкривають металевим облицюван¬ 
ням. Під час вибуху в зоні загли¬ 
бини створюється тиск у кілька 
млн. атмосфер і по осі заглибини 
утворюється тонка металева стру¬ 
мина з швидкістю руху часток до 
12—15 км/с. Струмина здатна про¬ 
бити броню та ін. перешкоди знач¬ 
ної товщини. К. е. широко вико¬ 
ристовують у боєприпасах (гра¬ 
натах, арт. і неактивних снаря¬ 
дах, авіац. бомбах, мінах та ін.). 
Див. також Кумуляція. 
КУМУЛЯЦІЯ (лат. ситиіаііо — 
посилення, додавання) — 1) У 
фізиці — те саме, що й куму¬ 
лятивний ефект. 2) В меди¬ 
цині — посилення дії лікар, 
речовини при повторному введен¬ 
ні її в організм. 3) У міжна¬ 
родному праві — сумі¬ 
щення дипломатичним представ¬ 
ником своїх функцій у двох або 
кількох державах. Така практика 
має місце як у відносинах між 
д-вами, так і між д-вами і міжнар 
орг-ціями (напр., Постійне пред¬ 
ставництво УРСР при ООН є 
одночасно представництвом УРСР 
при ін.міжнар. орг-ціях у Женеві). 
В усіх випадках К має місце лише 
за згодою д-в (орг-цій) перебуван¬ 
ня. У міжнародному приватному 
праві відомі т. з. колізійні (див. 
Колізія) К., коли необхідно дотри¬ 
мувати умов, передбачених зако¬ 
нодавством кількох країн. Такі К. 
виникають, напр., при набутті ди¬ 
тиною громадянства на підставі 
«права крові» принципу. 

Б. П. Григор'єв. 
КУН (Кип) Бела (20.11 1886 — 
ЗО.XI 1939) — діяч угор. і міжнар. 
комуністичного руху. Н. в с. 
Сіладьчех (тепер м. Чехул-Сіль- 
ванієй, Румунія) в сім’ї писаря. 
За фахом — журналіст. З 1902 — 
член С.-д. партії Угорщини. Мобі¬ 
лізований 1914 в армію, 1916 як 
військовополонений потрапив у Ро¬ 
сію. У 1917 вступив до РСДРП(б), 
працював у Томському губкомі 
партії, в журн. «Сибирский рабо- 
чий», газ. «Знамя революции». 
У 1918 заснував угор. групу 
РКП(б). Був головою Федерації 
іноземних груп при ЦК РКП(б), 
одним з організаторів інтернац. 
загонів Червоної Армії (див., зо¬ 
крема, Інтернаціональні форму¬ 
вання на Україні в роки громадян¬ 
ської війни). В кін. 1918 нелегально 
повернувся до Угорщини. Один із 
засновників Компартії Угорщини 
(КПУ, 1918), був її головою. Не 
раз зазнавав ув’язнення. Один із 
керівників Угорської Радянської 
республіки 1919. З 1920—в Рад. 
Росії. Був членом Реввійськради 
Пд. фронту, головою Кримського 
ревкому Брав участь у створенні 
Комінтерну, з 1921 — член ВККІ. 
Одночасно керував роботою неле¬ 
гальної КПУ В 1921—23 — на 
керівній парт, роботі на Уралі. 
Був членом Президії ВЦВК. З 
1923 — уповноважений ЦК РКП(б) 
в ЦК комсомолу. Автор праць з 
історії угор. та міжнар. комуністич¬ 
ного руху. Нагороджений орденом 
Червоного Прапора 

КУН (КиЬп) Ріхард (З.ХІІ 1900, 
Відень — 31 .VII 1967, Гейдель¬ 
берг) — нім. хімік і біохімік. Осві¬ 
ту здобув у Мюнхені. З 1928 — 
професор Гейдельберзького ун-ту і 
керівник хім. відділу в Ін-ті Макса 
Планка. Встановив будову рибо¬ 
флавіну (вітамін В2), піридоксину 
(вітамін Вв), каротиноїдів їді бага¬ 
тьох ін. природних сполук, багато 
3 яких одержав у кристалічному 
вигляді та синтезував. Нобелівська 
премія, 1938. 
КУН (КиЬп) Томас (н. 18.УІІ 
1922, Цінціннаті, США) — амери¬ 
канський філософ. Закінчив Гар¬ 
вардський ун-т. За фахом — фі¬ 
зик. Представник т. з. істор. напря¬ 
му в новітній англо-амер. філосо¬ 
фії науки. На відміну від логіч¬ 
ного позитивізму (див. Неопози¬ 
тивізм) у центрі уваги К.— не 
аналіз структур наук, знання, що 
вже склалося, а розкриття законів 
його розвитку на основі широкого 
використання фактів з історії 
науки. В праці ««Структура науко¬ 
вих революцій» (1962) К. розгля¬ 
дає розвиток науки як періодичну 
зміну її ««нормальних» станів (нау¬ 
кова діяльність на грунті певної 
парадигми, тобто панівних у дану 
епоху заг. уявлень, понять і мето¬ 
дів) науковими революціями, в 
ході яких стара парадигма зміню¬ 
ється новою. 
Проте, відобразивши в своїй кон¬ 
цепції деякі риси розвитку науки, 
К. в дусі метафіз. установок бурж. 
філософії суб’єктивізує процес 
пізнання, що приводить його до 
протиставлення старої і нової па¬ 
радигм, до конвенціоналізмуг, іг¬ 
норування діалектики абс. і від¬ 
носної істин. В. М. Найдиил. 
КУНА — грошова одиниця Давньої 
Русі. К. називали і дирхами, і 
зх.-європ. денарії, і давньорус. 
срібники. К. рахували на лічильні 
гривні; в 11 ст. на таку гривню 
йшло 25 К., а в 12 ст.— 50. Ваго¬ 
ва гривня срібла (бл. 200 г) у 12 ст. 
за цінністю металу дорівнювала 
4 гривням кун. 
КУНАВІН Олександр Михайло¬ 
вич (1780 — р. см. невід.) — рос. 
художник. Навчався в петерб. 
АМ. У 1800 був відряджений до 
Москви, де під керівництвом Ф. 
Воробйова виконував ««перспектив¬ 
ні» краєвиди міст. У 20-х рр. 19 ст. 
їздив по Україні й намалював чис¬ 
ленні пейзажі маєтків, монастирів 
і сіл на Полтавщині та Чернігів¬ 
щині. Твори К.— своєрідні доку¬ 
менти історії укр. садибної архі¬ 
тектури («Вид на Красногор- 
ський монастир з-за річки Псла», 
«Видок Миргорода», 1809; «Крає¬ 
вид Лялича — маєтку графа 
П. Завадовського», «Вид села Ки- 
бинців», обидва — поч. 19 ст., 
ДМУОМ). 

КУНАВІН 

Б. Кун. 

А. М. Кунаєв. 

О. М. Кунавін. 
Вид на Красногорський 
монастир з-за річки 
Псла. Початок 19 ст. 
ДМУОМ. 
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Д. А. Кунаєв. 

Є. М. Кунгурцев. 

О. Л. Кундзіч. 

КУНАЄВ Аскар Мінліахмедович 
(н. 14.УІІ 1929, Алма-Ата) — рад. 
вчений у галузі металургії чорних 
і кольорових металів, чл.-кор. 
АН СРСР (з 1974), акад. АН Каз. 
РСР (з 1971), засл. діяч науки 
Каз. РСР (з 1977), президент АН 
Каз. РСР (з 1974). Член КПРС з 
1951. Закінчив (1951) Моск. ін-т 
сталі і сплавів, працював на Казах, 
металург, з-ді (тепер у складі Кара¬ 
гандинського металургійного ком¬ 
бінату). З 1953 — в Інституті мета¬ 
лургії і збагачування АН Каз. РСР 
(з 1970—директор). На XXV з’їзді 
КПРС обраний кандидатом у чле¬ 
ни ЦК КПРС. Депутат Верховної 
Ради СРСР 9 — 10-го скликань. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія Каз. РСР. 1973 Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1978. Портрет с. 15. 
КУНАЄВ Дінмухамед Ахмедович 
[н. 31.ХІІ 1911 (12.1 1912), Алма- 
Ата) — рад. парт, і держ. діяч, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1972, 1976), академік АН Каз. 
РСР (з 1952). Член КПРС з 1939. В 
1936 закінчив Моск. ін-т кольоро¬ 
вих металів, працював на Прибал- 
хашбуді машиністом, нач. цеху, 
гол. інженером рудника. З 1939 — 
заст. гол. інженера на комбінаті 
«Алтайпо лі метал*, потім — дирек¬ 
тор Ріддерського рудоуправління. 
У 1942—52 — заст. Голови Ради 
Міністрів Каз. РСР У 1952—55 — 
президент АН Каз. РСР У 1955— 
60, 1962 — 64 — Голова Ради Мі¬ 
ністрів Каз. РСР. У 1960—62 і з 
грудня 1964 — перший секретар 
ЦК КП Казахстану. Член ЦК 
КПРС з 1956. Кандидат у члени 
Політбюро ЦК КПРС з 1966. 
член Політбюро ЦК КПРС з 1971. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
З—10-го скликань, член Президії 
Верховної Ради СРСР з 1962. 
Держ. і парт, роботу пов’язує з 
наук, діяльністю; його праці при¬ 
свячені питанням теорії і практи¬ 
ки розробки родовищ руд відкри¬ 
тим способом. Нагороджений 4 ор¬ 
денами Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те.: Избранньїе речи и статьи. М., 
1978. 

КУНАНБАєВ Абай (1845—1904) 
— казах поет-просвітитель. Див. 
Абай Кунанбаев. 
КУНГУР — місто обласного під¬ 
порядкування Перм обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на р. 
Силві (бас. Ками). Залізнич. 
станція. 83 тис. ж. (1977). Видо¬ 
бування нафти. Маш.-буд. завод 
(нафт обладнання), взут. та лі¬ 
сопильно-меблевий комбінати; ви¬ 
готовлення керамічних виробів і 
баянів. 6 серед, спец. навч. за¬ 
кладів, краєзнавчий музей. Побли¬ 
зу К.— Кунгурська льодова пе¬ 
чера. Засн. 1648. 
КУНГУРСЬКА ЛЬОДОВА ПЕ- 
ЧЄРА — карстова печера в Перм¬ 
ській обл. РРФСР, поблизу м. 
Кунгура. Розташована на правому 
крутому березі р. Силви. Має 4 
поверхи, сполучені ходами, багато 
гротів (бл. 60). Заг. довж. всіх 
гротів і ходів 5,6 км. У печері вели¬ 
ка кількість озер, які мають під¬ 
земне сполучення з р. Силвою. У 
найближчих до входу пютах 
(Брильянтовий, Полярний) багато 
льодових утворень, сталагмітів, 
сталактитів, напливів тощо. 

Об’єкт туризму. Відвідувана час¬ 
тина К. л. п. електрифікована. 
КУНГУРЦЕВ Євген Максимович 
(н. З.Х 1921, м. Іжевськ, тепер 
Удм. АРСР) — рад. військ, льот¬ 
чик, генерал-майор авіації (1964), 
двічі Герой Рад. Союзу (лютий, 
квітень 1945). Член КПРС з 1943. 
В Рад. Армії з 1940. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45 — льот¬ 
чик, командир ланки, ескадрильї 
штурмовиків на Ленінгр. і 3-му 
Білорус, фронтах. Здійснив 210 
бойових вильотів на розвідку та 
штурмування. Після війни — на 
командних посадах у ВПС. За¬ 
кінчив Військово-повітр. академію 
(1952), Академію Генштабу (1957). 
З 1968 — в запасі. 
КУНДЗІЧ Олекса Леонардович 
[9 (22).IV 1904, с. Павлівка, тепер 
Калинівського р-ну Війн обл.— 
20.VI 1964, Київ] — укр. рад. 
письменник. Учасник Великої Віт¬ 
чизн. війни. Закінчив Харків 
ін-т нар. освіти (1926). Перша зб. 
опові дань « Червоною дорогою > 
вийшла в Харкові 1926. Належав 
до літ. організацій «Молодняк*, 
ВУСПП. У збірках оповідань 
«В ущелинах республіки» (1928), 
««Партизани» (1931), ««Фініш» 
(1933), «Сила гніву» (1942), «До¬ 
рога на Крем’янець» (1946), по¬ 
вісті «Кола йде до Коломиї» (1941), 
романах «Ое (асіо», «Окупант» 
(обидва — 1930). «Родичі» (1936) 
відобразив будівництво соціалізму, 
трудові подвиги робітн. класу, бо¬ 
ротьбу з нім.-фашист навалою. 
Виступав і як перекладач, публі¬ 
цист, ліі. критик, теоретик пере¬ 
кладу (зб. статей «Дієзи в ключії», 
1956; «Слово і образ», 1966). 
Те.: Повісті і оповідання. К., 1951; 
Шум часу. К., 1976; Рос. перекл. 
— У великих истоков. М.. 1951: Сло¬ 
во и образ. М., 1973. 
Літ.: Живий Олексій Кундзіч. К., 
1977. Л. М. Коваленко. 
КУНДГЄВ Юрій Ілліч (н. 2.Х 1927, 
с. Трояни Добровеличківського 
р-ну Кіровогр. обл.) — україн¬ 
ський рад. гігієніст, академік АН 
УРСР (з 1979), чл.-кор. АМН СРСР 
(з 1974), заслужений діяч науки 
УРСР (з 1977). Член КПРС з 
1959 В 1951 закінчив Київ. мед. 
ін-т і з того ж року працює в Київ. 
НДІ гігієни праці та профзахворю¬ 
вань (з 1964 — директор). Дослід¬ 
ження з питань гігієни та фізіоло¬ 
гії праці в с.-г. вироби., при висо¬ 
кому нервово-емоційному напру¬ 
женні тощо. Вперше вивчив резорб¬ 
цію (проникнення) пестицидів 
крізь шкіру, встановив законо¬ 
мірність залежності ступеня резор¬ 
бції від хім. будови і фізико-хім. 
властивостей речовини тощо. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
КУНДРЙИА — річка в межах Во¬ 
роній ловгр. обл. УРСР та Ростов, 
обл. РРФСР, права притока Сі- 
верського Дінця (бас. Дону). Довж. 
244 км, площа бас. 2320 км*. Бере 
початок на Донецькому кряжі. 
Живлення переважно снігове. Ви¬ 
користовують для зрошування, 
госп. водопостачання та розведен¬ 
ня птиці. 
КУНДУК — річка в УРСР, у ме¬ 
жах Одеської обл. Див. Когиль- 
ник. 
КУНД^К — лиман на пн.-зх. уз¬ 
бережжі Чорного м., у межах 
Одес. обл. УРСР. Див. Сасик. 

КУНЖУТ, сезам (Зезатшп іпсіі- 
сит) — однорічна олійна рослина 
родини кунжутових. Корінь стриж¬ 
невий. Стебло прямостояче, роз¬ 
галужене або без гілок, вис. від 
65 до 140 см. Листки на довгих 
черешках, різної форми. Квітки 
великі, одиночні, на коротких квіт¬ 
коносах, білі і фіолетові. Плід — 
видовжена коробочка Насіння 
дрібне, містить 48—64% олії, яку 
використовують в харч, пром-сті, 
медицині і парфюмерії 3 на¬ 
сіння виготовляють халву Маку¬ 
ха — добрий білковий корм для 
тварин. К. походить з Африки. Ви¬ 
рощують в Індії, Китаї, Пакистані, 
Туреччині,Судані та ін.; в СРСР — 
в республіках Серед. Азії, на Пн. 
Кавказі, на Пд. України. 
КУНЙЦЕВІ (Мизіеіібае) — роди¬ 
на ссавців ряду хижих звірів. Тіло 
(довж. 13—320 см, маса від 100 г 
до 40 кг) переважно приземкувате, 
видовжене, гнучке, хвіст довгий, 
пухнастий Волосяний покрив гус¬ 
тий, пухнастий, іноді гладенький, 
з густим підшерстям, від білого до 
темно-коричневого і майже чор¬ 
ного кольору. Населяють усі сухо¬ 
доли, крім Австралії і Антарктиди. 
Відомо 28 родів (понад 100 видів), 
об’єднаних у 5 підродин: куниці 
(Мизіеііпае), зорилові, або стро¬ 
каті тхори (2огі11іпае), медоїди 
(Меіііуогіпае), борсуки (Меіі- 
пае), скунси, або вонючки (МерЬі- 
Ііпае), видри (Ьиігіпае). В СРСР 
пошир. 16 видів, що належать до 
8 родів, з них в УРСР — 12 видів 
(у т. ч. один завезений вид — нор¬ 
ка американська, яку розводять 
на звірофермах). К. — переважно 
наземні лісові звірі, частина яких 
спритно лазить по деревах (куниця, 
горностай, ласка, соболь), деякі 
добре риють (борсук), окремі ве¬ 
дуть напівводне життя (видра 
звичайна, норка, калан). Самки 
народжують 1—10 (іноді до 18) 
малят. Живляться К. тваринною 
або рослинною їжею. Більшість 
К.— цінні хутрові звірі, деякі 
знищують мишовидних гризунів. 
Викопні рештки К. відомі починаю¬ 
чи з олігоцену, в УРСР — з міо¬ 
цену В. І Абеленцее. 
КУНИЦИН Олександр Петрович 
[1783 — 1 (13). VII 18401 — рос. 
учений-правознавець, просвіти¬ 
тель, послідовник О. М. Радище- 
ва. З 1811 викладав у Царсько- 
сельському ліцеї, з 1817 — в Гол. 
пед. ін-ті, перетвореному 1819 на 
Петерб. ун-т. Автор праць з історії 
права. Б кн. «Право природне» 
(2 частини, 1818—20), використав¬ 
ши ідеї суспільного договору тео¬ 
рії, виступав проти абсолютизму і 
кріпацтва. К. мав значний вплив 
на формування поглядів багатьох 
декабристів і О. С. Пушкіна, який 
згадує К. у вірші «19 жовтня». 
КУНЙЦЯ (Магіез) — рід хижих 
звірів род. куницевих. Тіло (довж. 
35—105 см) струнке, гнучке, ви¬ 
довжене. Волосяний покрив гус¬ 
тий, пухнастий і м’який, переваж¬ 
но бурого і коричневого кольору, 
на шиї велика біла або вохриста 
пляма. Відомо 6 видів К., пошир, 
в Європі, Азії і Пн. Америці. 
В СРСР — 4, з них в УРСР — 2: 
К. лісова, або жовтодушка 
(М. шагіез), з жовтою плямою на 
шиї та К. кам’яна, або біло- 
душка (М. Гоіпа), з білою плямою. 



17 
К. водяться у гірських і рівнинних 
лісах (кам’яна К. пошир, і в сте¬ 
пових р-нах, селиться навіть у бу¬ 
дівлях у містах і селах). К. діяльні 
переважно вночі, спритно лазять 
по деревах. Живляться дрібними 
ссавцями, птахами, плазунами, 
плодами рослин. Паруються К. у 
червні — серпні. Самка після 236— 
274-добової вагітності (включаю¬ 
чи діапаузу) народжує у квітні — 
травні 1—8 (найчастіше 3—5) слі¬ 
пих малят, які прозрівають на 32— 
45-й день. К., особливо соболь,— 
цінні хутрові звірі. Іл. с. 18. 
КУНЙЧНИК (Са1ата8го5ІІ5) - 
рід рослин родини злакових. Бага¬ 
торічні трави з повзучим корене¬ 
вищем і розлогим волотистим су¬ 
цвіттям. Колоски одноквіткові з 
довгими волосками на осях. Понад 
150 видів, поширених у помірних 
та холодних зонах земної кулі (в 
тропічних країнах — у горах). В 
СРСР — бл. 60 видів, з них на 
Україні — бл. 10. По всій УРСР 
ростуть: К. наземний (С. ері- 
£еіоз) — на луках, лісових галя¬ 
винах, порубах; К. ланцетний 
(С. Іапсеоіаіа) — по болотах, за¬ 
болочених луках, сирих лісах; К. 
очеретяний (С. агипсііпа- 
сеае) — в мішаних лісах. Викорис¬ 
товують К. на корм до цвітіння, 
бо після цього його стебла грубі¬ 
шають. Іл. с. 18. 

КУНІКГДА ДбППО (справж. 
ім’я — Тецуо; 15. VII 1871, пре¬ 
фектура Тіба — 23.VI 1908, пре¬ 
фектура Канагава) — япон. пись¬ 
менник. Працював учителем, жур¬ 
налістом. Перша зб. віршів — 
«Пісні Доппо» (1897). Оповідан¬ 
ня «Дядечко Ген» (1897), нарис 
«Рівнина Мусасі» (1901) та ін. 
твори написані під впливом роман¬ 
тизму. В оповіданнях -«Щоденник 
п’яниці» (1902), «Жалюгідна 
смерть» (1905), «Бамбукова хвірт¬ 
ка» (1908) виступив як письмен- 
ник-реаліст, порушив гострі со¬ 
ціальні проблеми. 
Те.: Рос. перекл.— Избраннме 
рассказьі. М., 1958. 
Літ.: Григорьева Т. П. Одинокий 
странник. М., 1967. 

Б. П. Яценко. 

КУНГЦЬКИЙ (Кипіскі) Леон 
(1829, с. Седліще, тепер ПНР — 
8.1 1873, Варшава) — польс. пись¬ 
менник. Автор побутових повістей, 
зокрема з життя укр. селян: «Да- 
нилко Фліс» (1851), «Василева 
хата» (1852), «Іванко» (1860), «Іс¬ 
торія про неробу Семена» (1862) 
тощо Окремі з них увійшли до 
збірок його творів: «Вітчизняні 
картинки і нариси» (1852), «Над- 
бужні нариси і повісті» (т. 1—З, 
1857). Р. Я. Пилипчук. 

КУНГЦЬКИЙ (Кипіскі) Стані¬ 
слав (6^1 1861, Тбілісі — 28.1 
1886, Варшава) — діяч польс. ре- 
волюц. руху. Навчався в Петерб. 
ін-ті шляхів. У 1881 вступив до 
«Народної волі>\ один із засновни¬ 
ків Польс.-лит. соціально-рево- 
люц. партії (Петербург). З 1882 — 
член партії «Пролетаріату 1-й, 
1883—84 — її керівник. З ініціати¬ 
ви К. «Пролетаріат» і «Нар. воля» 
1884 уклали угоду про спільну 
боротьбу проти царизму. В 1884 
заарештований і 1885 засуджений 
до страти. Страчений у Варшав¬ 
ській цитаделі. 

КУНСТКАМЕРА (нім. КипзСкат- 
тег — кабінет рідкісних речей, му- 
зей) — в минулому — назва різних 
істор., худож., етнографічних 
та ін. колекцій рідкісних речей та 
місця їх зберігання. В Росії К. 
засн. 1714 в Петербурзі й відкрита 
для огляду 1719. В ній демонстру¬ 
валися колекції, зібрані Петром І 
під час подорожі у Зх. Європу. В 
1724 ввійшла до складу АН і пе¬ 
ретворилась на комплексний му¬ 
зей. З 1727 розміщена в спеціально 

Кунсткамера в Ленінграді. 

спорудженому для неї будинку в 
стилі петровського барокко (1718— 
34, архітектори Г. І. Маттарнові, 
Н. Гербель, Г. К’явері, М. Земцов; 
перебудова — 1754—58, арх. С. 
Чевакінський). У 30-х рр. 19 ст. 
на базі експонатів К. створено 
ряд музеїв: анатомічний, етно¬ 
графічний, ботанічний, зоологічний 
та ін. У приміщенні К. тепер мі¬ 
стяться Ін-т етнографії АН СРСР, 
Музей антропології й етнографії 
ім. Петра Великого, Меморіальний 
музей М. В. Ломоносова. 
КУНТУШ — верхній розпашний 
чоловічий і жіночий одяг заможно¬ 
го польс. і укр. населення в 16— 
18 ст. Мав вигляд каптана з рука¬ 
вами, в яких були прорізи для рук 
або розрізи до плеча. Одягали К. 
поверх жупана і підперезували 
барвистим поясом, що зав’язувався 
спереду. К. шили з дорогих шов¬ 
кових тканин, парчі або барвисто¬ 
го сукна і оздоблювали хутром або 
галуном. 
КУНЦбВИЧ Всеволод Михайло¬ 
вич (н. 15.III 1929, Київ) — укр. 
рад. вчений у галузі автоматич¬ 
ного керування. Доктор тех. наук 
(1965), професор (1967). Член 
КПРС з 1973. Закінчив (1952) Ки¬ 
ївський політехнічний інститут. З 
1966 — зав. відділом дискретних 
систем керування Інституту кі¬ 
бернетики АН УРСР. Основні пра¬ 
ці присвячені питанням аналізу 
і синтезу нелінійних систем керу¬ 
вання, в т. ч. дискретних систем 
керування. Державна премія 
УРСР 1978 
КУНЦбВИЧ Едвард Михайлович 
(н. 14.VI 1926, Київ) — укр. рад. 
скульптор, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1976). У 1945—51 навчався в 
Київ, худож. ін-ті у К. Єлеви та 
Л. Муравіна. Твори: «Юність ми¬ 
ру» (1951), «Хліб-сіль» (1958), 
«Будівельник Київської ГЕС» 
(1961), скульптура «XX вік» на 
станції метро «Дніпро» у Києві 
(1964), «М. Кропивницький» 
(1968); пам’ятник В. І. Леніну в 
Донецьку (1967), меморіальний ан¬ 
самбль «Пагорб Слави» в Черка¬ 
сах (1977, у співавтор, з Г. Каль- 
ченко) та ін. 

КУНЦЗЙ (бл. 551—479 до н. е.) — 
давньокит. філософ-ідеаліст, за¬ 
сновник конфуціанства. Див. 
Конфуцій. 
КУНЬЛУНЬ, Куень-Лунь — одна 
з найвищих гірських систем Азії, в 
межах Китаю. Простягається від 
Паміру на Зх. уздовж пн. краю 
Тібету до Сіно-Тібетських гір 
на Сх. Довж. бл. 2700 км, шир. 
від 100—150 км на Зх. до 600 км 
на Сх. Пересічна вис. 6000—6500 м. 
Складається з паралельних гірсь¬ 
ких пасом, відокремлених одне від 
одного западинами й грабенопо- 
дібними долинами. За характером 
рельєфу К. поділяють на Захід¬ 
ний та Східний. Зх. К. має три па¬ 
ралельні хребти з вершинами Кон¬ 
тур (7719 м) і Музтагата (7555 м). 
У сх. частині розрізняють пн. пас¬ 
мо (хребти Російський, Алтинтаг, 
Наньшань) та пд. пасмо (хребет 
Аркатаг, або Пржевальського, та 
ін.) з найвищою вершиною К. (г. 
Улугмузтаг, 7723 м); між ними — 
рівнина Цайдам. Багато хребтів 
у сх. частині К., крім місцевих, 
мають ще назви, які їм дав 
М. М. Пржевальський (Гумбольд- 
та, Зюсса, Марко Поло, Семенова 
та ін.). 
Гірські хребти К. складаються з 
гнейсів, кристалічних сланців, мар¬ 
муру; трапляються гранітні ін¬ 
трузії, пісковики. Родовища зо¬ 
лота, поліметалічних і заліз, руд, 
кам. вугілля, нафти, кам. солі, 
дорогоцінного каміння тощо. Сні¬ 
гова лінія лежить на вис. 5000— 
5800 м, площа зледеніння 14,3 тис. 
км2 (найбільший льодовик Юрун- 
каш, завдовжки 39 км). Ріки, що 
починаються на К., невеликі, ма¬ 
ють переважно льодовикове й сні¬ 
гове живлення. Найбільші озера — 
на Сх. К. (Кукунор, Орін-Нур, 
Джарін-Нур). Для К. характерні 
пустельні, сухостепові й лучні 
ландшафти. По зх. та сх. окраї¬ 
нах — ліси (ялина, береза, осика, 
ялівець). З тварин водяться гірсь¬ 
кі барани (архар, кукуяман), коз¬ 
ли, яки, кулани, вовк, лисиця, а 
також гризуни. Трапляються вед¬ 
мідь, сніжний барс. Кочове ско¬ 
тарство, місцями — землеробство 
(посіви ячменю, пшениці). Через К. 
прокладено два автошляхи до Ті¬ 
бету. Ю. О. Амброз. 
КУНЬМЇН — місто на Пд. Китаю, 
адм. ц. провінції Юньнань. Розта¬ 
шований на пн. узбережжі оз. 
Дяньчі, з яким сполучається р. 
Паньмунцзян. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. Бл. 1 млн. ж. Розвинута 
кольорова металургія. Підпри¬ 
ємства електромаш.-буд., хім., 
текст., шкіряної і харч, пром-сті. 
ГЕС і ТЕС. Старовинне кустарне 
вироби, килимів і повстяних виро¬ 
бів. Юньнанський університет. Ві¬ 
домий з 1 ст., сучасна назва — 
з 13 ст. 
К^НЬЯ (СипЬа) Еуклідіс да (20.1 
1866, Кантагалу — 15.УІІІ 1909, 
Ріо-де-Жанейро) — браз. письмен¬ 
ник. Член Браз. академії л-ри 
(з 1903). В кн. «Сертани» (1902) 
змалював образи учасників сел. 
повстання в Бразі лії 1896—97. 
Твір відіграв велику роль у роз¬ 
витку критичного реалізму в браз. 
л-рі 20 ст. В кін. життя зблизився 
з соціалістичними гуртками в кра¬ 
їні, вивчав марксизм. Значну час¬ 
тину зб. статей «Контрасти й зі- 

КУНЬЯ 

Е. М. Кунцевич. Порт¬ 
рет письменника Ю. І. 
Яновського. Мармур. 
1954. 

Полковник українсько¬ 
го реєстрового козаць¬ 
кого війська в кунту¬ 
ші. 17—18 ст. Малю¬ 
нок С. І. Васильківсь¬ 
кого. 

Кунжут. Загальний ви¬ 
гляд наземної частини 
рослини та частина стеб¬ 
ла з плодами. 

2 УРЕ, т. 6 
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КУНЬЯЛ 

Куниця лісова. 

Куничник наземний. 
Нижня частина росли¬ 
ни і суцвіття. 

Купальниця європей¬ 
ська: 
1 — нижня частина 
рослини; 
2 — квітка; 
3 — листок; 
4 — плід. 

ставлення» (1907) присвячено рос. 
л-рі. Убитий найманцями реакції. 
Літ.? Тертерян И. А. Зуклидес да 
Кунья — национальньгй герой Брази- 
лии. М., 1959. В. С. Харитонов. 

КУНЬ АЛ (СипЬаІ) Алвару (н. 
10.XI 1913, Коїмбра) — діяч пор- 
туг. і міжнар. комуністичного ру¬ 
ху. Н. в сім’ї адвоката. В 1931— 
35 навчався на юрид. ф-ті Ліса¬ 
бонського ун-ту, де організував 
нелегальну Ліпг друзів СРСР і сек¬ 
цію Міжнародної організації до¬ 
помоги борцям революції. В 1931 
вступив до Португальської компар¬ 
тії (ПКП). У 1935 обраний ген. 
секретарем Федерації комуністич¬ 
ної молоді Португалії. Учасник 
VI конгресу Комуністичного Ін¬ 
тернаціоналу Молоді та VII кон¬ 
гресу Комінтерну. З 1936 — член 
ЦК ПКП. У 1936—37 брав участь 
у нац.-революц. війні ісп. народу 
1936— 39. З 1942 (з перервами) — 
член Секретаріату ЦК ПКП. У 
1937— 38, 1940 та 1949 — 60 — в 
ув’язненні. 3.1 1960 разом з групою 
керівних діячів ПКП здійснив вте¬ 
чу з фортеці-тюрми Пеніше. З 
1961 — ген. секретар ПКП. З 1976 
— депутат парламенту. 

В. Ф. Квасних. 

КУПАВКА — рід водяних рослин 
родини лататтєвих. Те саме, що й 
глечики. 
КУПАЖ (франц. соира^е) — змі¬ 
шування у певних співвідношеннях 
різних виноматеріалів. Грунтуєть¬ 
ся на даних фізико-хім. аналізу 
і дегустаційній оцінці кожного 
зразка виноматеріалу (див. Де¬ 
густація). Дає змогу одержувати 
однорідне вино певного типу і 
складу з поліпшеними, порівняно 
з вихідними виноматеріалами, вла¬ 
стивостями. К. наз. також деякі 
ін. операції харч, виробництва, 
пов’язані з виготовленням однорід¬ 
них сумішей (напр., К. чаю). 
КУПАЛА Янка [справж. прізв., 
ім’я, по батькові — Луцевич Іван 
Домінікович; 25.VI (7.VII) 1882, 
Вязинка, тепер Молодечненського 
р-ну Мін. обл.— 28.VI 1942, Моск¬ 
ва] — білорус, рад. поет, народ¬ 
ний поет БРСР (з 1925), акад. АН 
БРСР (з 1928) та УРСР (з 1929). 
В 1909—13 навчався в Петербурзі 
на заг.-осв. курсах, з 1915 — в на¬ 
родному ун-ті ім. А. Л. Шанявсь- 
кого у Москві. У 1919—41 жив і 
працював у Мінську. Друкуватися 
почав 1905 (вірш «Мужик»). Один 
з основоположників нової білорус, 
л-ри. 36. поезій «Жалєйка» (1908), 
«Гусляр» (1910), «Дорогою життя» 
(1913), поеми «Сон на кургані» 
(1912), «Могила лева» (1913), п’є¬ 
си «Павлинка» (1913) і «Зруйнова¬ 
не гніздо» (1913) та ін.— про при¬ 
гноблених трудівників білорус, се¬ 
ла, їх революц. боротьбу проти ви¬ 
зискувачів. За рад. часу творчість 
К. відображала докорінні зміни в 
житті білорус, народу; він оспіву¬ 
вав нову Білорусію, дружбу наро¬ 
дів, молодих будівників соціаліз¬ 
му (зб. віршів «Спадщина», 1922; 
«Пісня будівництву», 1936; «Біло¬ 
русії орденоносній», 1937; «Від 
серця», 1940; Держ. премія СРСР, 
1941; поеми «Над річкою Оресою», 
1933; «Місто Борисів», 1934, та 
ін.). У роки Великої Вітчизн. вій¬ 
ни писав патріотичні публіцистич¬ 
ні і ліричні твори. Багато віршів 
поета, покладених на музику, 

стали популярними нар. піснями. 
К. добре знав історію укр. народу, 
його фольклор і л-ру. У 1928, 1932, 
1939 побував на Україні. Оспівав 
її у вірші «Україні». На тему укр. 
та білорус, пісень написав поему 
«Бондарівна» (1913). Т. Шевчен¬ 
кові присвятив статті, два вірші 
і поему «Тарасова доля» (1939). 
Переклав білорус, мовою «Слово о 
полку Ігоревім», ряд творів О. 
Пушкіна, Т. Шевченка, М. Не- 
красова, І. Крилова та ін. М. Риль¬ 
ський присвятив К. вірш «Янка 
Купала». Нагороджений орденом 
Леніна. У Мінську 1945 відкрито 
музей Я. Купали, 1949 споруджено 
пам’ятник. 
Те.: Збор твора^, т. 1—6. Мінск, 
1961—63; Укр. перекл.— Вибра¬ 
ні твори. К,— X., 1937; Вибране. К., 
1947; Вибрані твори. К., 1953; Тарасо¬ 
ва доля. Пам’яті Тараса Шевченка. 
К., 1964; Лірика. К., 1967; [Вірші]. 
В кн.: З поезії народів СРСР, в. 2. 
К., 1972; Рос. перек л.—Избран- 
ньіе произведения, т. 1—2. М., 1953; 
Гусляр. М., 1972; Избранное. М., 1973. 
Літ.: Мозольков Є. С. Янка Купала. 
К., 1952; Рильський М. Поет-рицар. 
В кн.: Рильський М. Твори, т. 9. 
К., 1962; Тичина П. Янка Купала. 
В кн.: Тичина П. Твори, т. 6. К.. 
1962; Ларчанка М. Г. Тарас Шевченко 
і Янка Купала. В кн.: Збірник праць 
першої і другої наукових шевченків¬ 
ських конференцій. К., 1954; Берез- 
кин Г. С. Мир Купали. Пер. с белорус. 
М., 1973. 
КУПАЛО, Іван Купало, Іван Ку¬ 
пайло, Купайло — одно з найпоши¬ 
реніших поганських божеств у сло¬ 
в’янській міфології. Жіноча пара¬ 
лель — Купала або Марена. Па¬ 
ралелі К. були в міфології бага¬ 
тьох народів. Давнє поганське свя¬ 
то К. під різними назвами відзна¬ 
чало багато народів Європи й 
Азії. Святкували його, зокрема 
на Україні, в ніч з 23 на 24 чер¬ 
вня за ст. ст. (з 6 на 7 липня за 
н. ст.), з іграми, купальськими 
піснями, скаканням через багаття, 
купанням, обливанням водою. У 
сх. слов’ян часто робили опудала 
К. (його називали ще й Кост- 
рубом), які потім топили, закопу¬ 
вали або спалювали. Пізніше під 
тиском християнської церкви по¬ 
ганський культ К. злився з христи¬ 
янським культом Іоанна Хрестите¬ 
ля (звідси й назва — «Іванів день», 
«Івана Купала»). У купальських 
обрядах, пов’язаних з вогнем і во¬ 
дою, відбилися первісні анімі¬ 
стичні вірування. У деяких по¬ 
вір’ях і піснях збереглися рештки 
найдавнішого поклоніння сонцю 
й відгомін принесення жертв по¬ 
ганським богам. О. І.Дей. 
купальниця, вовча лапа (ТгоІ- 
Ііиз) — рід багаторічних трав’я¬ 
нистих рослин родини жовтецевих. 
Листки чергові пальчасторозсічені 
або лопатеві. Квітки великі, гол. 
чин. одиночні, жовті або оранже¬ 
ві. Плід збірний з листянок. Бл. 
15 видів, поширених у помірних 
та арктичних областях Пн. півкулі. 
В СРСР — 11 видів, з них в УРСР 
— 1: К. європейська (Т. 
еигораеиз); росте по вологих лі¬ 
сових луках, лісових галявинах 
(у середній і пн. частинах УРСР). 
В культурі відомі садові форми 
купальниці з великими повними 
квітками. 
КУПАЛЬСЬКІ ПІСНГ — різновид 
календарної обрядової поезії у 
слов’янських і багатьох несло¬ 

в’янських народів. Виникли в гли¬ 
боку давнину. Співали їх на свя¬ 
то Івана Купала. На Україні було 
створено багато К. п., в них народ 
славив сонце, землю, воду, щедру 
природу, кохання, щастя і добро¬ 
бут. У багатьох К. п. згадуються 
міфічні образи Купала, Марени 
й Лади, в деяких зберігся відгомін 
купальських ігрищ, умикання на¬ 
речених біля води, поганські зви¬ 
чаї парування на свято Купала та 
ін. Ряд пісень купальського циклу 
відображають обряди плетіння він¬ 
ків і пускання їх на воду в ку¬ 
пальську ніч, уквітчування опу¬ 
дал Купала або Марени, скакання 
через купальський вогонь тощо. 
К. п. мають багату і яскраву сим¬ 
воліку. Жартівливі К. п. насиче¬ 
ні гумором, іноді й сатирою. Мо¬ 
тивами й поетикою К. п. перегу¬ 
куються з веснянками, русальними 
та петрівчаними, весільними піс¬ 
нями. Образи й мотиви К. п. ви¬ 
користано в худож. л-рі (М. Го¬ 
голь, С. Писаревський, М.'Стариць- 
кий, М. Стельмах та ін.), музиці 
й кіно. 
Видання: Ігри та пісні. К., 1963; Ку¬ 
пальські пісні. К., 1970. 

М. М. Пазяк. 
КУПЕЛЮВАННЯ, купеляція (від 
франц. соиреііе — чашечка) — 
очищення благородних металів від 
свинцю та ін. домішок окислюваль¬ 
ним плавленням у капелях (ча¬ 
шечках з вогнестійких матеріалів) 
або полуменевих печах. Грунту¬ 
ється на властивості свинцю та ін. 
неблагородних металів, на відміну 
від благородних, окислюватися кис¬ 
нем повітря. В капелях (при т-рі 
850—900° С) благородні метали за¬ 
лишаються на поверхні, а розплав¬ 
лені окисли вбираються стінками. 
В печах (при т-рі бл. 1000° С) 
розплавлені окисли стікають з 
поверхні розплаву в посудину, а 
в нижніх частинах печей нагрома¬ 
джуються благородні метали. К. 
застосовують у пробірному аналі¬ 
зі, металургії. 
КУПЄНКО Борис Іванович (н. 
22.VIII 1922, Шахти Ростов, обл.)— 
укр. рад. театр, художник, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1968). Член 
КПРС з 1951. В 1937—39 навчався 
в Ростов, худож. технікумі. З 
1939 працював у театрах міст 
Шахти, Краснодара, Ташкента, в 
1944—55 — в Донец. укр. муз.- 
драм. театрі ім. Артема, з 1955 — 
Донец. рос. театрі опери та балету 
(з 1962 — гол. художник). Здійс¬ 
нив оформлення до вистав «Най¬ 
мичка» Карпенка-Карого, «Севас¬ 
топольський вальс» Листова, «Де¬ 
сять днів, що потрясли світ» Кар- 
мінського, «Сільська честь» Мас- 
каньї та ін. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, орденом Сла¬ 
ви 3-го ступеня, медалями. 
КУПЕР (Соорег) Гордон (н. 6.III 
1927, Шоні, штат Оклахома) — 
астронавт США, підполковник 
ВПС. Закінчив (1949) ун-т на Га- 
вайських о-вах, Технологічний ін-т 
ВПС (1956) і Школу льотчиків- 
випробувачів (1957). Працював 
льотчиком-випробувачем та інже¬ 
нером. З 1959 — в групі астронав¬ 
тів. Здійснив (15—17.V 1963) по¬ 
літ на косміч. кораблі <Мерку- 
рій>. Разом із Ч. Конрадом здійс¬ 
нив (21—29. VIII 1965) політ у 
космос на кораблі «Джеміні-5». 
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КУП ЕР (Соорег) Джеймс Фені- 
мор (15.ІХ 1789, м. Берлінгтон, 
шт. Нью-Йорк — 14.IX 1851, Ку- 
перстаун, шт. Нью-Йорк) — амер. 
письменник-романтик. Перший ро¬ 
ман К.— ««Обережність» (1820). 
Роман з історії боротьби США за 
незалежність «Шпигун» (1821) зба¬ 
гатив всесвітню л-ру жанром аван¬ 
тюрного роману. К. належать 32 
романи, більше 10 томів описів по¬ 
дорожей по європ. країнах (1826 — 
33), кілька томів публіцистичних 
творів. Центр, місце посідають 
романи ««Піонери» (1823), ««Остан¬ 
ній з могікан» (1826), ««Прерія» 
(1827), «Слідогляд...» (1840), ««Зві¬ 
робій...» (1841), що склали пента- 
логію «Шкіряна Панчоха», герой 
якої Натті Бумпо заперечує бурж. 
уклад життя, засуджує винищен¬ 
ня індіанців. 
Те.: Укр. перек л.— Звіробій. 
X., 1928; Шпигун. X., 1928; Останній 
з могікан. К., 1969; Рос. перек л.— 
Избранньїе сочинения, т. 1—6. М., 
1961—63; Зверобой, или Первая тро¬ 
па войньї. К.» 1954; Следопмт. К., 
1955. 
Літ.: Боброва М. Н. Джеймс Фенимор 
Купер. Саратов, 1967. 

А. О. Колибанова. 

КУПЕР (Соорег) Леон (н. 28.11 
1930, Нью-Йорк) — амер. фізик- 
теоретик, член Нац. АН США. За¬ 
кінчив Колумбійський ун-т (1951). 
Осн. праці — з фізики твердого 
тіла та фізики низьких т-р. У 1956 
передбачив явище об’єднання елек¬ 
тронів провідності в металі в пари, 
що приводить до надпровідності 
(Купера явище). Нобелівська пре¬ 
мія, 1972 (разом з Дж. Бардіном 
і Дж. Р. Шріффером). 
КУПЕР (Соорег) Томас (22.X 1759, 
Вестмінстер, Англія — 11.У 1839, 
Колумбія, Пд. Кароліна, США) — 
англо-амер. філософ-матеріаліст, 
лікар, хімік, економіст і політ, 
діяч. За своїми поглядами — по¬ 
слідовник Дж. Прістлі та якобін¬ 
ців. У 1793 емігрував до США, де 
був суддею, згодом професором 
хімії і економіки, 1821 — 33 — 
президентом Колумбійського ко¬ 
леджу. В своїх творах («Етичний, 
теологічний і політичний тракта¬ 
ти», 1789, та ін.) обстоював мате¬ 
ріалізм, продовжуючи лінію франц. 
матеріалістів Ж. Ламетрі, П. Ка- 
баніса. Критикував ідеалізм Г. В. 
Лейбніца і дуалізм Р. Декарта. 
Визнаючи бога лише як певну 
абстрактну першопричину, К. був 
пристрасним анти клерикалом, за 
що зазнав переслідувань церков¬ 
ників. 
КУПЕРбН (Соирегіп) Франсуа 
(10.ХІ 1668, Париж — 12.IX 1733, 
там же) — франц. композитор, 
клавесиніст і органіст. Походив з 
роду, що дав у 17—18 ст. кілька 
поколінь музикантів. Твори К.— 
мелодійні й граціозні — верши¬ 
на франц. клавесинного мисте¬ 
цтва. Серед його численних ком¬ 
позицій — 27 сюїт для клаведина 
(1713—30), концерти, тріо, сона¬ 
ти, п’єси для органа, мотети. К.— 
автор трактату «Мистецтво гри 
на клавесині» (1716). 
КУПЕРС-КРІК — ріка в Австра¬ 
лії. Довж. бл. 1400 км, площа бас. 
285 тис. км2. Бере початок на зх. 
схилах Великого Вододільного 
хребта під назвою Барку, тече 
напівпустельними й пустельними 
рівнинами Великого Артезіансько¬ 

го Басейну. Живлення дощове й 
грунтове. Пересічна витрата води 
70 ма/с. Належить до тимчасових 
водотоків. Лише в період літніх 
паводків К.-К. досягає озера Ейр. 
КУПЕЦТВО — суспільний проша¬ 
рок, сферою діяльності якого є 
торгівля. Виникло в період роз¬ 
кладу первіснообщинного ладу, 
дальшого розвитку набуло за ра¬ 
бовласництва та феодалізму. Вже 
в перших рабовласницьких д-вах, 
особливо в Греції та Римі, утворив¬ 
ся прошарок торг, посередників 
між виробниками товарів і їхніми 
споживачами для одержання при¬ 
бутку. На Русі К. з’явилося в 
10.ст., а в 12 ст. купці вже об’єдну¬ 
вались у купецькі корпорації, зго- 
дом — у гільдії. В Зх. Європі ви¬ 
никають торг.-ремісничі центри — 
Венеція, Генуя, Гамбург, Антвер¬ 
пен та ін. У 16 ст. була створена 
англ. Московська компанія. В кін. 
14 — на поч. 15 ст. склалося укр. 
купецтво, яке в багатьох містах 
України користувалося магдебур¬ 
зьким правом. В таких торг, цент¬ 
рах, як Київ, Львів, Ніжин, Ка- 
м’янець-Подільський та ін. скла¬ 
лися численні іноземні купецькі 
колонії (грецькі, вірменські коло¬ 
нії, італійські). З розвитком про¬ 
дуктивних сил, обміну, зі ство¬ 
ренням місц. регіональних та нац. 
ринків К. розпадається на бага¬ 
тих купців і дрібних торговців. 
Створюються великі торговельні 
компанії, зокрема Ост-Індські 
компанії. Вони вели торгівлю з 
країнами Африки, Азії, Америки, 
грабували й жорстоко експлуатува¬ 
ли народи відкритих земель. Це 
було одним з джерел первісного 
нагромадження капіталу і ство¬ 
рення класу буржуазії. Характе¬ 
ризуючи екон. роль купецького 
капіталу, К. Маркс відзначав, що 
цей капітал лише опосереднює 
рух товарів, що він історично най¬ 
давніша вільна форма існування 
капіталу, що його існування й роз¬ 
виток до певної міри є історичною 
умовою для розвитку капіталістич¬ 
ного виробництва (див. Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори, т. 25, ч. І, с. 333, 
335). З 18 ст. в Росії й на Україні 
К. поступово перейшло на методи 
капіталістичної підприємницької 
діяльності як у пром-сті, так і в га¬ 
лузі торг, обороту. Купецький ка¬ 
пітал відіграв важливу роль у 
розкладі феодально-кріпосницької 
системи. В 19 ст. на Україні ве¬ 
ликих розмірів набула ярмаркова 
торгівля з центрами на Київщині, 
Чернігівщині тощо. З вступом 
Росії, в т. ч. і України, в стадію 
капіталізму К. втратило свою кла¬ 
сову відокремленість від ін. верств 
буржуазії. К. існувало тут до жовт¬ 
ня 1917. В розвинутому капіта- 
лістич. суспільстві К. втрачає са¬ 
мостійне значення, продаж това¬ 
рів стає справою капіталістів, 
які мають свої торг, підприємст¬ 
ва і вкладають свій капітал у тор¬ 
гівлю. Торговельний капітал під¬ 
порядковується промисловому. 

М. М. Кирієнко. 
КУПИНА (Роїубопаїиш) — рід 
рослин родини лілійних. Багато¬ 
річні трави з м’ясистим горизон¬ 
тальним кореневищем, на якому 
лишаються круглі сліди від то¬ 
рішніх стебел. Листки чергові 
або в кільцях, еліптичні або 

яйцеподібні. Квітки білі, рідше 
рожеві, на повислих квітконіж¬ 
ках, розташовані поодиноко в 
пазухах листків або в небагато¬ 
квіткових китицях. Плід — чор¬ 
на або червона ягода. Понад ЗО 
видів, поширених у лісах помірної 
зони Пн. півкулі. В СРСР — 17 
видів, з них в УССР — 5. Найпо¬ 
ширеніші К. запашна, або 
лікарська (Р. осіогаіит, си¬ 
нонім Р. оНісіпаІе), та К. бага¬ 
токвіткова (Р. тикіПогиш). 
Надземні частини К. лікарської 
містять глікозиди, кореневище — 
алкалоїди. Деякі види К.— деко¬ 
ративні. Іл. с. 20. 

КУПЙНОС Войтих (Капинос Вой- 
цех; р. н. невід.— п. бл. 1610) — 
укр. архітектор. Працював у Льво¬ 
ві. Вперше згадується в міськ. 
актах 1582. З цього ж року до 1610 
його ім’я значиться серед майст¬ 
рів цеху будівничих. У 1597 за 
умовою з львів. братством разом 
зі своїм тестем П. Римлянином 
будував Успенську церкву в стилі 
Відродження. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Архітектура, т. 1. 

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖ¬ 
НІСТЬ — 1) К. с. населення 
— наявна сума грошей, включаючи 
заощадження, за які населення мо¬ 
же придбати товари й одержати 
послуги. 2) К. с. грошей — об¬ 
сяг матеріальних благ або послуг, 
які можна придбати за певну гро¬ 
шову одиницю в різні періоди 
часу. Виражається в мінових про¬ 
порціях, що складаються між 
грошима і товарами, залежить 
від змін вартості товарів, їхніх 
цін, а також від змін вартості 
грош. металу, паперових грошей. 
К. с. тісно пов’язана з платоспро¬ 
можним попитом. Див. також 
Добробут, Інфляція. 
КУПГВЛ І-ПРбДАЖУ ДОГОВІР 
— угода, за якою одна сторона 
(продавець) зобов’язується пере¬ 
дати майно у власність іншій сто¬ 
роні (покупцеві), який має прийня¬ 
ти його й сплатити певну грошо¬ 
ву суму. В СРСР К.-п. д. визначе¬ 
но Основами цивільного законо¬ 
давства Союзу РСР і союзних 
республік (в УРСР — гл. 20 ЦивК 
УРСР). Предметом К.-п. д. може 
бути будь-яке майно, не вилучене 
з цивільного обороту, а також цін¬ 
ні папери (облігації). Щодо дея¬ 
ких речей (напр., зброї) встанов¬ 
лено особливий порядок їх при¬ 
дбання. Право продажу майна на¬ 
лежить власникові, крім випадків 
примусового продажу (напр., в по¬ 
рядку виконання судового рішен¬ 
ня). Держ., кооп. і громад, орг-ції 
продають товари за встановлени¬ 
ми держ. цінами, крім випадків, 
передбачених законом. Продаж 
майна (напр., громадянами своїх 
речей) провадиться також за ці¬ 
нами, встановленими за погоджен¬ 
ням сторін. В оазі виявлення 
недоліків, які не були застережені 
продавцем, покупець має право 
пред’явити йому претензію (див. 
Претензійний порядок). В роздріб¬ 
ній торгівлі покупець користуєть¬ 
ся правом обміну, повернення та 
безплатного ремонту куплених не¬ 
доброякісних товарів. 
Літ.: Цивільний кодекс УРСР. Нау¬ 
ково-практичний коментарій. К., 1971. 

С. П- Коломацька. 

КУПІВЛІ 
ПРОДАЖУ 
ДОГОВІР 

Янка Купала. 

Г. Купер. 

Дж. Ф. Купер. 

Ф. Куперен. 
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КУПІДОН 

Купина багатоквіткова. 
1 — частина пагона з 
квітками; 2 — корене 
вище; 3 — квітки. 

Види стародавніх 
куполів. 

д 

Системи конструкцій 
куполів: 
а—ребриста; б— сітчас¬ 
та; в—багатогранна; г— 
у вигляді тонкостінної 
оболонки; д — з кількох 
склепінь-оболонок. 

КУПІДОН (лат. Сирісіо) — у рим- вернувся до Львова, працював в Вибрані твори. К., 1950; Оповідання, 
ській міфології божество кохан- істор. музеї, потім — в Ін-ті сусп. К.. 1953; Олеся. К., 1965. 
ня. Те саме, що й Амур (у греків— наук АН УРСР. Автор статей з В. М. Колос. 
Ерот). Зображували його крила- історії революц. руху на Зх. Укра- КУПРІЯНОВ Михайло Васильо- 
тим пустотливим хлопчиком з лу- їш. вич (н. 1903) — рос. рад. живопи- 
ком і стрілами в руках. КУПРИК — нижня кінцева части- сець і графік. Див. Кукринікси. 
КУПЛЕТ (франц. соиріеі)—стро- на хребта у людини, деяких ссавців КУПЧАНКО Григорій Іванович 
фа пісні, що включає повністю і птахів. У людини К. складається (1849, с. Берегомет, тепер Кіц- 
всю мелодію (в наступних К. ме- з 4 (зрідка 5) рудиментарних хреб- манського р-ну Чернів. обл.— 
лодія повторюється або варіюється) ців, що злилися між собою. К. має 10.V 1902) — укр. бурж. етнограф 
і одну строфу поетичного тексту, трикутну форму. Широкою осно- і фольклорист. У 70-х рр. 19 ст. 
Часто завершується приспівом, вою з’єднується з крижами. за програмою Пд.-Зх. відділу 
Куплети — сатирична і жартівлива КУПРИКОВА ЗАЛОЗА — парна Рос. геогр. т-ва почав збирати ма- 
пісенька, яку виконують в естрад- шкірна залоза більшості птахів, геріали про природу, з історії, 
них концертах, в опереті та воде- розташована над останнім хвосто- статистики, фольклору й етногра- 
вілі. вим хребцем. ЖировийсекретК.з., фії українців Буковини. Осн. пра- 
КУПОЛ (італ. сйроіа — склепін- що його птахи наносять дзьобом ці: «Деякі історико-географічні 
ня), баня — просторова несуча на пір’я, захищає рогову речовину відомості про Буковину» та «Пісні 
конструкція у вигляді опуклого пера від пересихання, зберігає буковинського народу» (обидві — 
покриття круглої, еліптичної, квад- його еластичність, запобігає на- 1875). 
ратної або многокутної в плані моканню пір’я. Крім того, К. з. КУПЧЙНСЬКИЙ Євген Іванович 
споруди. Відомий з давніх часів є резервуаром провітаміну Д — (19.VI 1867, с. Оглядів, тепер 
(«гробниця Атрея» в Мікенах, ергостерону. Особливо розвинена Радехівського р-ну Львів, обл.— 
14 ст. до н. е.). Важливого значен- К. з. у^ водоплавних птахів. 28.VIII 1938 с. Сороцьке, тепер 
ня К. набув у архітектурі центрич- КУПРЙТ (від лат. сиргит— Теребовлянського р-ну Терноп. 
них споруд Стародавнього Риму мідь), червона мідна руда — міне- обл.) — укр. композитор, хоровий 
(К. Пантеону). Широко застосову- рал класу оксидів і гідроксидів, диригент, цитрист. Організатор 
вали К. у візантійській архітекту- Си20. Сингонія кубічна. Густ. сільс. хорів (с. Ріпнів, Львівщина; 
рі (Софії храм у Константинопо- 6,14. Твердість 3,5—4. Колір чер- с. Сороцьке, Тернопільщина). Учас- 
лі) та архітектурі Київської Русі воний. Блиск алмазний. Типовий ник шевченківських концертів у 
(Софійський собор у Києві і Нов- мінерал зони окислення мідних Львові, Перемишлі, Стриї, Тер- 
городі, 11 ст., та ін.), у хре- родовищ. В СРСР є в родовищах нополі, Золочеві та ін., влапгго- 
стово-купольних храмах (храм Уралу. К. одержують і штучно, вуваних співацькими т-вами «Ака- 
Джварі поблизу Мцхети в Грузії), Разом з ін. мінералами мідних демічне братство», «Боян», «Банду- 
в центричних купольних спорудах родовищ використовують як мід- рист». Автор зб. «Три пісні» (1889), 
у феод, д-вах Серед. Азії і Бл. ну руду, штучний К. застосовують «Збірки композицій на цитру» 
Сходу. В епоху Відродження у випрямлячах струму. (10 випусків, 1902—04), «Музичні 
поширився в архітектурі Зх. Єв- КУПРГН Олександр Іванович картини», сюїти «Весілля», фан- 
ропи (К. собору Санта-Марія [26.VIII (7.IX) 1870, м. Наровчат, тазій «У млині» та «Сіромаха», 
дель Фйоре у Флоренції, 1420—36, тепер Пенз. обл.— 25.VIII 1938, маршів, вальсів, обробок нар. пі- 
арх. Ф. Брунеллескі). В 20 ст. Ленінград] — рос. письменник, сень і дум, перекладів для цитри 
збільшилася різноманітність струк- Навчався в Москві в Кадетському творів Лисенка, Шопена, Шумана. 
тури і форм К. (ребристі, ребристо- корпусі та юнкерському училищі П. К. Меоведик. 
кільцеві з хвилястою внутр. по- (1880—90). У 1890—94 — на військ. КУПіЬРА (франц. соириге, від 
верхнею, а також «геодезичні» службі у Проскурові (тепер Хмель- соирег — різати) — 1) Позначен- 
Б. Фуллера діаметром до 150 м, ницький), Волочиську. В 1894 вий- ня номінальної вартості грошей 
К. монолітні збірні П Л. Нерві та шов у відставку й присвятив себе паперових, банківських білетів 
ін.). Споруджують нові типи К.: літ. діяльності. До 1901 жив на або цінних паперів {акцій чи облі- 
із полімерних матеріалів, з подвій- Україні, в основному в Києві та на гацій). 2) Скорочення в тексті 
ною надувною оболонкою та ін. Донбасі. З 1901 — у Петербурзі, літ., драм, або муз. твору, пропуск 
КУПОН (франц. соироп, від сой- Співробітничав у збірниках «Зна- окремого розділу, епізоду, кіно- 
рег — зрізати) — відрізна частина ниє». У 1919 еміїрував, жив пере- кадру, репліки тощо, 
цінних паперів {облігацій або ак- важно в Парижі. Повернувся в КУП’ЯНСЬК — місто обласного 
цій), власник яких має право на СРСР 1937. Друкуватися почав підпорядкування Харків. обл. 
одержання певного доходу у формі 1899. Перші зб. оповідань — «Ки- УРСР, райцентр, на р. Осколі 
процента або дивіденду. К. ївські типи» (1896), «Мініатюри» (прит. Сіверського Дінця). Вузол 
пред’являють до оплати акціо- (1897) видані в Києві. У циклі залізнич. і автомоб. шляхів. Засн. 
нерному товариству або урядові виробничих оповідань — «Юзівсь- 1655 як слобода Куп’янка. В кін. 
(як правило, через банк), які ви- кий завод», «У вогні», повісті «Мо- 19 ст. став залізнич. вузлом. За¬ 
пустили дані цінні папери. лох» (всі — 1896) викривав анти- лізничники К. брали участь у 
КУПОРоСИ — технічна назва людську сутність капіталізму. У Жовтневому всеросійському полі- 
кристалогідратів сульфатів дея- творах 1904—06 («Поєдинок», тичному страйку 1905. Рад. вла- 
ких важких металів. Напр., мід- «Штабс-капітан Рибников» та ін.) ду встановлено в грудні 1917. За 
ний К. Си304 • 5НгО, залізний подав реалістич. картини військ.- роки Рад. влади ІС. перетворився 
К. Ре504 • 7Н20. У воді К. добре бюрократичної системи царської на великий промисловий центр, 
розчиняються. Застосовують у Росії. У роки реакції К. пережив Заводи: маш.-буд., господарських 
пром-сті, с. г., медицині. творчий спад («Морська хвороба» 
КУПРАНЄЦЬ Йосип Олексійо- 1908; «Королівський парк», 1911). 
вич [25.XII 1899 (6.1 1900), с. Зо- В оповіданні «Лістригони» (1907— 
лотники. тепер Теребовлянського 11) зобразив духовну красу лю- 
р-ну Терноп. обл.— 2.Х 1953, дей ішаці, в оповіданні «Гранато- 
Львів] — учасник революц. руху вий браслет» (1911) — натхненну 
на Зх. Україні. Член Комуністич- любов, благородство почуттів. У 
ної партії з 1920. В 1921 закінчив натуралістичній повісті «Яма» (ч. 1, 
Харків, парт, школу. В 1921—28— 1909; ч. 2, 1914—15) показав со- 
на парт, роботі на Поділлі й в Дон- ціальні вади бурж. суспільства, 
басі. З кін. 1928 — на підпільній Оповідання «Лісова глушина», 
роботі на Зх. Україні. В 1930 — «Олеся» (обидва — 1898), «Сріб- 
секретар Львів, окружкому КПЗУ ний вовк» (1901), «Конокради» 
В 1930 заарештований і за <Луць- (1903), «На глухарів» (1906) та 
ким процесом 57-и> (1934) засудже- ін. написані на укр. матеріалі, 
ний до 8 років ув’язнення. Звіль- В 1895—96 написав нариси пр< 
нений під тиском громадськос- Донецький басейн. В роки емігра 
ті. В 1937 емігрував у Францію. В ції не створив нічого значного 
1940 кинутий гітлерівцями в конц- Деякі твори К. екранізовано, 
табір, де брав участь у підпільних Те.: Собрание сочинений, т. 1—9. 
антифашист групах. У 1946 по- М., 1970—73; Укр. перек л.— 
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виробів. Підприємства харч, пром- 
сті (м’ясний, цукр., молочно-кон¬ 
сервний комбінати, пивоварний 
з-д, харчосмакова ф-ка), вироби, 
буд. матеріалів (домобуд. та буд. 
матеріалів комбінати, залізобетон¬ 
них конструкцій з-д тощо). Меб¬ 
левий цех Чугуївської меблевої 
ф-ки, швейна ф-ка, з-д м’ясо-кіст- 
кового борошна. Підприємства по 
обслуговуванню залізнич. транс¬ 
порту. Райсільгосптехніка, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
13 заг.-осв., музична і спорт, шко¬ 
ли, 3 профес.- тех. та медичне 
уч-ща, автотрансп. технікум; 9 
лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
Будинок культури, 3 клуби, кіно¬ 
театр, 22 б-ки, істор.-краєзнавчий 
музей. В К. народилися хімік- 
органік М. А. Валяшко, укр. рад. 
актор і реж. С. О. Глазуненко, 
навчалися нар. артист СРСР 
1. О. Мар'яненко, укр. рад. ак¬ 
тор і реж. М. О. Петлішенко. 
КУП’ЯНСЬК-ВУЗЛОВЙЙ — се¬ 
лище міського типу Харків, обл. 
УРСР, підпорядковане Куп’ян- 
ській міськраді, на лівому березі 
р. Осколу (прит. Сіверського Дін¬ 
ця). Залізничний вузол. 13,0 тис. 
ж. (1980). У селищі — локомотивне 
й вагонне депо, комбінат буд. ма¬ 
теріалів та ін. підприємства. З 
заг.-осв. школи, лікарня, Будинок 
культури, клуб, 3 б-ки. Засн. 1895. 
КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН — у сх. 
частині Харків, обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 1,3 тис. км2. 
Нас. 35,8 тис. чол. (1980). У ра¬ 
йоні — 82 населені пункти, під¬ 
порядковані 14 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Куп'янськ. 
Поверхня К. р. рівнинна. Корисні 
копалини: піски формувальні, буд. 
крейда, глина цегляна та черепич¬ 
на. Гол. річка — Оскіл (бас. Сі¬ 
верського Дінця). У межах райо¬ 
ну — частина Червонооскільського 
водосховища. Грунти в основному 
чорноземні. Розташований у степо¬ 
вій зоні. 
Осн. пром. і культур, центр — 
місто обл. підпорядкування Ку- 
п’янськ. У районі найбільше під¬ 
приємство — Новоосинівський до¬ 
мобуд. комбінат. Районний ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Куп’янськ) та 2 будинки побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зернового і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1979 становила 95,1 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 76,1 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
овес, кукурудза, цукр. буряки, 
соняшник. Розвинуте садівництво. 
У К. р.— 11 колгоспів, 7 радгос¬ 
пів, райсільгосптехніка. Залізнич. 
вузол Куп’янськ, залізнич. стан¬ 
ції: Гусинка, Кислівка, Моначи- 
нівка, Сніжна. Автошляхів — 338 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
213 км. У районі — 31 заг.-осв. 
школа, сільс. профес.-тех. уч-ще; 
39 лік. закладів, у т. ч. 4 лікарні. 
13 будинків культури, 21 клуб, 
36 кіноустановок, 39 б-к. У с. Іва- 
нівці К. р. народився рос. біолог 
І. І. Мечников. У К. р. видається 
газ. «Червоний прапор» (з 1919). 

О. М. М’ясников. 
КУП’ЯНСЬКИЙ ЦУКРбВИЙ 
КОМБІНАТ. Розташований у м. 
Куп'янську Харків, обл. Введено 
в експлуатацію як з-д 1937 (про¬ 
ектна потужність — 25 тис. ц пе¬ 

реробки цукр. буряків за добу). 
На поч. Великої Вітчизн. війни 
1941—45 устаткування з-ду було 
евакуйовано в м. Коканд Узб. 
РСР. Відбудова підприємства по¬ 
чалась 1946. В 1949 одержано 
першу післявоєнну продукцію. В 
1954 в результаті об’єднання Куп’- 
янського цукр. з-ду та Киселів- 
ського радгоспу утворено К. ц. к. 
Протягом 1954—65 підприємство 
докорінно реконструйовано. Вироб¬ 
нича потужність (1978) досягла 
40 тис. ц переробки цукр. буряків 
за добу. Оосяг вироби, продукції 
1978 становив 122,8 тис. т цукру- 
піску (1965 — 98,8 тис. т). 

С. А. Костенко. 
КУП’ЯНСЬКІ ЗАВОРУШЕННЯ 
СЕЛЯН 1869 —72 — заворушення 
державних селян Куп’янського 
пов. Харків, губ. проти непосиль¬ 
них податків і високих викупних 
платежів (див. Викупна операція). 
Першими виступили держ. селяни 
слободи Коломийчихи (див. Ко- 
ломийчиські заворушення селян 
1870—72), які восени 1869 відмо¬ 
вилися обрати уповноважених для 
перевірки сел. зем. наділів. На¬ 
весні 1872 рух охопив 20 сіл (бл. 
16 тис. чол.). На придушення за¬ 
ворушень було кинуто 3 ескадрони 
кавалерії, які вчинили жорстоку 
розправу над селянами. Проте 
їхній опір царській адміністра¬ 
ції не вдалося зломити. Незаба¬ 
ром виступи почалися в ряді 
сіл Старобільського повіту (див. 
Старобільські заворушення се¬ 
лян 1872). 
курА — ріка в Закавказзі. Бе¬ 
ре початок на Вірменському на¬ 
гір’ї, в межах Туреччини, тече 
територією Груз. РСР та Аз. 
РСР. Впадає у Каспійське м., 
утворюючи дельту. Довж. 1364 км, 
площа бас. 188 тис. км2. У верхів’ї 
типова гірська ріка, нижче вихо¬ 
дить на Куро-Араксинську низо¬ 
вину. Гол. притоки: Алгеті, Аракс 
(праві), Арагві, Іорі, Алазані, Ту- 
ріанчай (ліві). Живлення мішане. 
Пересічна витрата води у гирлі 
575 м3/с. Використовують для зро¬ 
шування та обводнення. На К.— 
Земо-Авчальська, Мінгечаурська 
та ін. ГЕС. У нижній течії судно¬ 
плавна. Рибальство. На К.— міста 
Боржомі, Горі, Тбілісі, Руставі, 
Мінгечаур та ін. Іл. с. 23. 
КУРАЙ (Заїзоіа) — рід рослин 
родини лооодових. Однорічні тра¬ 
ви, напівкущі та кущі з суцільни¬ 
ми листками. Квітки двостатеві, 
зібрані в колосовидні суцвіття. 
Плід м’ясистий з криловидними 
придатками. Понад 150 видів, по¬ 
ширених переважно в посушливих 
зонах Європи. Азії та Пн. Африки. 
В СРСР — ол. 80 видів, з них в 
УРСР — 7. У деяких видів — К. 
Р і х т е р а (5. гісЬіегі), К. П а - 
лецького (5. раїеігкіапа) та 
ін.— виявлені алкалоїди сальсо- 
лін і сальсолідин, які застосову¬ 
ються в медицині. В УРСР ЇС. 
руський (5. гиНіепіса) і К. 
садовий (5. зосіа) поширені 
на Поліссі (пд. частина), в Лісо¬ 
степу, Степу, Криму, як бур’яни 
засмічують всі культури. Одна 
рослина утворює ЗО—200 тис. на¬ 
сінин. Заходи боротьби: 
своєчасне збирання врожаю зерно¬ 
вих культур, знищення К. лу¬ 
щенням стерні з наступною зябле¬ 

вою оранкою, обробка посівів гер¬ 
біцидами та ін. 
курАко Михайло Костянтино¬ 
вич [11 (23).IX 1872, с. Козелля, 
тепер Краснопольського р-ну Мо¬ 
гильов. обл.— 8.II 1920, Куз- 
нецьк,тепер Новокузнецьк] — рос. 
і укр. металург. Член РКП(б). З 
1890 працював на металург, під¬ 
приємствах Півдня Росії. З 1902 — 
нач. доменного цеху Краматор¬ 
ського металург, з-ду. Сконструю¬ 
вав і побудував перший у Росії 
похилий підйомник і домну з 
автом. розподілом завантажуваної 
шихти, удосконалив фурмений 
пристрій, розробив оригінальну 
конструкцію доменного горна, за¬ 
пропонував 4 стандартні (замість 
сотень застосовуваних) марки вог¬ 
нетривкої цегли. Брав участь у 
революції 1905—07, був на за¬ 
сланні. З 1908 — нач. доменного 
цеху Юзівського і Єнакіївського 
металург, з-дів, де створив школи 
доменщиків, з яких вийшли І. П. 
Бардін, М. В. Луговцов та ін. З 
1917 працював у Кузбасі. 
Літ.: Жестовский М. Ф. Михаил 
Константинович Курако. В кн.: Люди 
русе кой науки. М., 1965. 

КУРАРЕ (карибське) — отруйна 
речовина, що являє собою згущений 
екстракт з рослин родів чилібуха, 
СЬопсігосієпсігоп (Південна Аме¬ 
рика) та ін. Містить алкалоїди 
з групи кураринів. К. блокує 
процеси збудження в нервово-м’я¬ 
зовому синапсі, спричинюючи ре¬ 
лаксацію (розслаблення) м’язів (ре¬ 
лаксація дихальних м’язів при¬ 
зводить до смерті від асфіксії). 
У медицині застосовують кураре¬ 
подібні засоби гол. чин. при нер¬ 
вових захворюваннях, а також при 
наркозі. 
курАсікі — місто в Японії, на 
Пд. Зх. о. Хонсю. Вузол з-ць. 387,9 
тис. ж. (1973). Авіац., хім. і текст, 
пром-сть. Підприємства чорної ме¬ 
талургії, електромаш.-буд., полі¬ 
граф. і деревообр. галузей. Старо¬ 
винний центр торгівлі рисом. По¬ 
близу К.— с.-г. н.-д. ін-т Охара, 
музей, астр. обсерваторія. 
КУрАтов Іван Олексійович 
[6 (18).VII 1839, с. Кібра, тепер 
с. Куратово Комі АРСР — 17 (29). 
XI 1875, м. Вєрний, тепер Алма- 
Ата] — комі поет, лінгвіст, осно¬ 
воположник комі літератури. 
За життя поета було опубліковано 
всього п’ять його віршів (як на¬ 
родні пісні). Твори К. видані пов¬ 
ністю лише 1939. У поезії 60-х рр. 
створив образи селян-трудівників, 
показав їхнє прагнення до свободи 
(«Моя муза», «У Захара»), викри¬ 
вав чиновників, куркулів, попів 
(«Самсон», «Сни», «Генералу», 
«Темрява»). Автор сатиричних ка¬ 
зок («Мікул»), автобіографічної 
поеми «Записки сліпого», праць з 
питань мови, граматики комі на¬ 
роду. 
КУРАТОР (лат. сигаїог, від си¬ 
то — піклуюсь) — 1) Попечитель, 
опікун. 2) Особа, що їй доручено 
заг. нагляд за якоюсь роботою. 
КУРАХГВКА — селище міського 
типу Донец. обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Селидівській міськраді, на 
правому березі р. Вовчої (прит. Са¬ 
мари). Залізнич. станція. 6,3 тис. 
ж. (1980). На тер. селища — 2 шах¬ 
ти-дільниці шахтоуправління «Ку- 
рахівське», центр, збагачувальна 

КУРАХІВКА 

О. І. Купрін. 

М. К. Курако. 

НІ 

Венера й Купідон.Джу- 
ліо Романо. Фрагмент 
розпису залу Псіхеї в 
палаццо дель Те. 16 ст. 
Мантуя. 
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КУРАХІВСЬКА 
ДРЕС 

Л. С. Курбас. 

Л.Курбас у ролях Іва¬ 
на (-«Осіння буря» 
І. Войновича; в ролі 
Олени — К. А. Руоча- 
кова) та Леона («Горе 
брехунові» Ф. Гріль- 
□арцера). 

ф-ка, будинок побуту. З заг.-осв. 
школи, поліклініка, санаторій, 
клуб, б-ка. К. засн. 1924. 
КУРАХІВСЬКА ДРЕС імені 60- 
річчя Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної революції — теплова елек¬ 
тростанція. Розташована поблизу 
м. Курахового Марийського р-ну 
Донец. обл. Буд-во почато 1936. 
Перший турбогенератор потуж¬ 
ністю 50 тис. кВт дав струм 6.VII 
1941. В 1941 устаткування ДРЕС 
було демонтовано та евакуйовано 
на схід країни. В післявоєнні роки 
електростанцію відбудовано. К. 
ДРЕС — одна з перших в СРСР 
теплових електростанцій, що ді¬ 
ють при високих параметрах пари; 
гут введено в експлуатацію перші 
генератори з водневим охолоджен¬ 
ням, потужні повітояні вимикачі 
тощо. Протягом 1969—75 станцію 
докорінно реконструйовано, вста¬ 
новлено 7 енергоблоків: один по¬ 
тужністю 200 тис. кВт та шість по 
210 тис. кВт кожний. Потужність 
станції (1979) — 1460 тис. кВт. 

М. П. Дяченко. 

КУРАХОВЕ (до 1943 — Курахів- 
дресбуд, до 1956 — Курахівдрес) 
— місто Марийського о-ну Донец. 
обл. УРСР, на лівому березі Кура- 
хівського водосховища (на р. Вов¬ 
чій, притока Самари). Залізнична 
ст. Роя. Місто виникло в зв’язку 
з будівництвом 1936 Курахівської 
ДРЕС. З 1956 К.— місто. На тер. 
К.— Курахівська ДРЕС; з-ди: ко¬ 
тельно-мех., консервний. 5 заг.- 
осв. шкіл, тех. уч-ще, лікарня, по¬ 
ліклініка, 3 клуби, 16 бібліотек. 
КУРАШКЄВИЧ (Кига82кіе\уіс2) 
Владислав (н. 22.11 1905, м. Влода- 
ва) — польс. мовознавець, чл.-кор. 
Польс. АН (з 1948). Закінчив 
Львів, ун-т (1929). Професор Люб¬ 
лінського (з 1936), Вроцлавського 
(з 1946), Познанського (з 1950) 
ун-тів. Осн. праці — з істор. діа¬ 
лектології польс. мови, з історії та 
діалектології сх.-слов. мов, зо¬ 
крема української: «Галицько-во¬ 
линські грамоти 14—15 ст.» (1934), 
«Нарис східнослов’янської діалек¬ 
тології» (1954), «Група східно¬ 
слов’янських мов» (1955), «Укра¬ 
їнські та білоруські дифтонги 
і їхня редукція» (1978). 

, Т. Б. Лукінова. 
КУРБАС Лесь (Олександр Степа¬ 
нович; 25.11 1887, м. Самбір, 
тепер Львів, обл.— 15.Х 1942) — 
укр. рад. актор, режисер, педагог 
і теоретик театру, нар. арт. Рес¬ 
публіки (з 1925). Син С. Яновича 
і В. Яновичевої. В 1907—08 
і 1911 навчався на філос. ф-ті Ві¬ 
денського ун-ту, 1908—10 — у 
Львів, ун-ті, де організував сту¬ 
дентський драм, гурток. Профес. 
діяльність почав 1912 в Гуцуль¬ 
ському театрі, засн. Г. Хотке- 
вичем. У 1912—14 К.— актор Те¬ 
атру товариства <Руська бесіда» 
у Львові, 1915—16 — засновник і 
режисер трупи «Тернопільські те 
атральні вечори». Ролі цього періо¬ 
ду: Гірей, Тумрій («Маруся Бо- 
гуславка», «Циганка Аза» Стариць- 
кого), Гурман («Украдене щастя» 
Франка), Іван («Суєта» Карпенка- 
Карого), Астров («Дядя Ваня» 
Чехова), Адвокат («Живий труп» 
Л. Толстого). В 1916 К. вступив до 
Театру Миколи Садовського, в 
якому грав ролі: Гната («Безта¬ 
ланна» Карпенка-Карого)* Ми¬ 

хайла («Не так склалось, як жа¬ 
далось» Старицького), Хлестако- 
ва («Ревізор» Гоголя), Збігнєва 
(«Мазепа» Словацького) та ін. 
Тоді ж заснував у Києві драм, 
студію, яку 1917 перетворено на 
«Молодий театр*, де поставив 
спектаклі: «У пущі» Л. Українки, 
«Едіп цар» Софокла, «Горе бреху¬ 
нові» Грільпарцера (в усіх грав 
головні ролі), «Іван Гус», «Великий 
льох» за творами Шевченка, драм, 
етюди Олеся «Осінь», «Танець жит¬ 
тя», «При світлі ватри». В 1919«Мо- 

Сцена з вистави «Гайдамаки» за Т. 
Шевченком, поставленої Л. Курбасом. 
Перший театр Української Радянської 
Республіки імені Шевченка. Київ. 
1920. 

лодий театр» об’єднався з Першим 
театром Української Радянської 
Республіки ім. Шевченка, в якому 
К. поставив у власній інсценізації 
виставу «Гайдамаки» за Шевчен¬ 
ком, яка мала бойове агітаційне 
спрямування. В 1920 К. засну¬ 
вав <Кийдрамте», де здійснив 
постановки вистав: «Невольник» 
Кропивниць кого, «Тихого вечора» 
Олеся, «Ревізор» Гоголя, «Макоет» 
Шекспіра (грав гол. роль). У 1922 
з акторів «Кийдрамте» і «Молодо¬ 
го театру» заснував Мист. об’єд¬ 
нання <Березіль> (з 1935 — Хар¬ 
ків. укр. драм, театр ім. Т. Г. 
Шевченка), художнім керівником 
якого К. був до 1933. Кращі ви¬ 
стави К. в цьому театрі: «Мак- 
лена Граса» М. Куліша, «Дикта¬ 
тура» Микитенка, «Джіммі Хіг- 
пнс» за Сінклером (у власній ін¬ 
сценізації), «Газ» Кайзера та ін. 
К. проводив велику експеримен¬ 
тальну і навчальну роботу в театрі, 
редагував журн. «Барикади теат¬ 
ру». Творча практика К. була по¬ 
значена впливами експресіонізму й 
конструктивізму. 
Серед учнів К.— нар. артисти 
СРСР Д. Антонович, Є. Бондарен¬ 
ко, А. Бучма, В. Василько, М. 
Крушельницький, І. Мар’яненко, 
Д. Мілютенко, О. Сердюк, Н. 
Ужвій; народні артисти УРСР 
Л. Дубовик, Д. Козачковський, 
B. Скляренко, Б. Тягно, Л. Гак- 
кебуш, Л. Криницька, Ф. Радчук, 
C. Федорцева, В. Чистякова; засл. 
артисти УРСР Б. Балабан, П. 
Самійленко, Н. Титаренко та ін. 
Викладав у Муз.- драм, ін-тах 
у Києві (1922—26) та Харкові 

Г. Курбе. Каменярі. 1849. 

(1926—33). Поставив фільми: 
«Шведський сірник» (1922), «Ар- 
сенальці», «Вендетта» (обидва — 
1923), «Макдональд» (1924). 
Літ.: Лесь Курбас. Спогади сучасни¬ 
ків. К., 1969; Довбищенко Г., Лабін- 
ський М. Поема народного гніву. К., 
1972; Смолич Ю. Про театр. К., 
1977. М. Г. Лабінський. 
КУРБб (СоигЬеІ) Жан Дезіре 
Гюстав (10.VI 1819, Орнан,Франш- 
Конте — 31.XII 1877, Тур-де- 
Пейльц, Швейцарія) — франц. жи¬ 
вописець. З 1837 відвідував ри¬ 
сувальну школу Ш. А. Флажуло 
в Безансоні. З 1839 жив у Парижі. 
Революційні події 1848 багато 
в чому визначили демократичне 
спрямування творчості К. Серед 
творів цього часу: «Післяобідній 
відпочинок в Орнані» (1849, Му¬ 
зей красних мистецтв, Лілль), 
«Каменярі» (1849), «Похорон в 
Орнані» (1849, Лувр), «Віяльниці» 
(1854, Музей красних мист., 
Нант); портрети — Ш. Бодлера 
(1849), Г. Берліоза (1850) та ін. 
В 1855 К. відкрив виставку своїх 
творів. Передмова до каталога 
цієї виставки, по суті, стала де¬ 
кларацією нового, реалістичного 
мистецтва. В 60-х рр. К. звернув¬ 
ся до пейзажу («Море біля бере¬ 
гів Бретані», 1867, Музей образо¬ 
творчих мист. ім. О. С. Пушкіна, 
Москва, та ін.). В 1871 брав діяль¬ 
ну участь у Паризькій комуні. 
Після її розгрому був заарешто¬ 
ваний і 1873 змушений емігрува¬ 
ти до Швейцарії. 
Літ.: Тихомиров А. Гюстав Курбе. М., 
1965; Гюстав Курбе. Письма, доку¬ 
менти, воспоминания современников. 
М., 1970. 

КУРБСЬКИЙ Андрій Михайло¬ 
вич (1528—1583) — рос. політ, і 
військ, діяч, письменник-публі- 
цист. Походив з роду яросл. кня¬ 
зів. У 40—50-х рр., на поч. прав¬ 
ління Івана IV, обіймав вищі адм. 
і військ^ посади. На поч. Лівон¬ 
ської війни 1558—83 був головно¬ 
командуючим рос. військами. Зв’я¬ 
заний з ворожими Івану IV боярсь¬ 
кими уірупованнями, К. 1564 зра¬ 
див Росію і перейшов на бік польс. 
короля, одержавши за це значні 
зем. володіння в Литві і на Волині, 
у т. ч. Ковель. У 1564 командував 
однією з польс. армій, що вели 
війну проти Росії. В своїх послан¬ 
нях до Івана IV і памфлеті «Істо¬ 
рія про великого князя Московсь¬ 
кого» (1573) виступав проти цент¬ 
ралізаторської політики царя, від¬ 
стоював інтереси удільної знаті. 
Твори К. відображають ідеологію 
реакційного боярства, водночас во¬ 
ни є цінним істор. джерелом. 
КУРВАТУРА (лат. сигуаіига — 
кривизна) — незначна кривизна де¬ 
яких частин будівлі. К. надає спо¬ 
рудам більшої пластичності й тек¬ 
тонічної виразності, ліквідує оп¬ 
тичні викривлення прямолінійних 
обрисів частин будівлі, що сприй¬ 
маються на віддалі або в ракурсі. 
К. характерна гол. чин. для ордер¬ 
ної архітектури (див. Архітектур¬ 
ні ордери). 
КУРВГМЕТР (від лат. сіігуиз — 
кривий і грец. цвтрєш — вимірюю) 
— прилад для вимірювання дов¬ 
жин кривих ліній на картах і пла¬ 
нах. На осі К. міститься обвідне 
колесо (1), яке котять уздовж за¬ 
даної кривої. Обертання його пе¬ 
редається лічильному механізмо- 
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вї. Віддаль, що вимірюють за 
одне обертання стрілки (2), відпо¬ 
відає довжині шкали (3) у 100 см. 
За допомогою К. вимірюють дов¬ 
жину річок, берегової лінії озер, 
морів тощо. Іл. с. 24. 
КУРГАЛЬДЖЙНСЬКИЙ ЗАПО¬ 
ВІДНИК — у Каз. РСР, в ме¬ 
жах Цілиноградської обл. Площа 
183,7 тис. га (з них 88 тис. га 
водойм). Утворений 1968 для охо¬ 
рони і вивчення природи Тенгіз- 
Кургальджинських озер, степових 
і пустельних ландшафтів Центр. 
Казахстану з ковилою, типчаком, 
чорним полином тощо. Охороня¬ 
ються 244 види птахів, у межах 
заповідника — колонії фламінго, 
лебедів-шипунів, з рідкісних пта¬ 
хів — пелікани, дрофи. 

О. К. Ющенко. 
КУРГАН (тюрк.), могила — земля¬ 
ний, рідше кам’яний насип над 
похованням. Найдавніші К. з’яви¬ 
лися за пізнього неоліту і мідного 
віку в каспійсько-чорноморських 
степах, на Передкавказзі та Закав¬ 
каззі. На тер. України найдавні¬ 
ші К. належать до раннього періоду 
ямної культури. Бувають понад 

Курган у Роменському районі Сум¬ 
ської області. 

20 м заввишки. Іноді навколо К. 
внизу споруджували кам’яну об¬ 
кладку (кромлех або креп іду). 
На деяких К. стояли баби кам'яні. 
КУРГАН — місто, центр Курган- 
ської обл. РРФСР. Розташований 
на лівому березі р. Тоболу (бас. 
Обі). Залізнич. вузол. 310 тис. ж. 
(1979). Поділяється на 2 міські 
райони. В 1662 на місці сучас. 
К. засновано укріплену слободу 
Цареве Городище. В 1738 укріплен¬ 
ня було ліквідовано, 1782 слободу 
перетворено на місто Курган. К.— 
значний центр машинобудуван¬ 
ня (з-ди: машинобудівний, «Кур- 
гансільмаш», колесних тягачів, ав¬ 
тобусний, шляхових машин, дере¬ 
вообробних верстатів; виробничі 
об’єднання арматурного та хіміч¬ 
ного машинобудування і «Курган- 
прилад») і хім. пром-сті. Харч, 
пром-сть представлена м’ясо-кон- 
сервним, маслоробним, млинарсь¬ 
ким та птахокомбінатами; легка — 
трикотажною, швейною., взут. 
ф-ками та ін. У К.— маш.-буд., 
с.-г. та пед. ін-ти, н.-д. ін-т експе¬ 
риментальної та клінічної орто¬ 
педії і травматології, н.-д. ін-т 
зернового г-ва. 6 серед, спец. навч. 
закладів. Театри: драм, та ляльок, 
філармонія, краєзнавчий музей. 
КУРГАН МЕЧЄТНИЙ — одна з 
вершин Донецького кряжа. Під¬ 
носиться на Головному вододілі, 
в межах Ворошиловградської обл. 
УРСР. Вис. 359 м. 
кургАнська Область — у 
складі РРФСР. Утворена 6.II 
1943. Розташована на півдні Зх.-Си¬ 
бірської низовини. Площа 71 тис. 
км2. Нас. 1080 тис. чол. (1979, 
перепис). Осн. населення — росія¬ 
ни, живуть також татари, україн¬ 
ці, башкири, казахи та ін. Міськ. 
нас. — 51 % . Поділяється на 23 

райони, має 9 міст та 6 ощ міськ. 
типу. Центр — м. Курган. Область 
нагороджено орденом Леніна 
(1959). Поверхня К. о. рівнинна. 
Для сх. частини характерні неви¬ 
сокі (10—20 м) пологі піщано-гли¬ 
нисті гриви й неглибокі плескаті 
улоговини, зайняті озерами, бо¬ 
лотами, солончаками. Корисні ко¬ 
палини: зал. руди, боксити, піски, 
торф тощо. В озерах — лікувальна 
ропа та грязі. Клімат різко конти¬ 
нентальний. Пересічна т-ра січня 
—18°, липня +19®. Опадів 400 
мм на рік. Гол. річка — Тобол; 
його притока Ісеть (з Міасом). На 
території К. о. бл. 2000 озер, з них 
75% — прісні (найбільше — Чорне 
оз.). Грунти чорноземні, трапля¬ 
ються солонці та солончаки. Рос¬ 
линність переважно лісостепова, 
є невеликі ділянки осико-березо- 
вих лісів (колки), що чергуються 
з різнотравними степами. На пі¬ 
щаних ділянках на Зх. від р. То¬ 
болу — соснові ліси, на крайньому 
Пд.— степи. Г-во області характе¬ 
ризується поєднанням високорозви- 
нутої маш.-буд., легкої та харч, 
пром-сті з с. г. зерново-тваринниць¬ 
кого напряму. Енергетика базу¬ 
ється на довізному вугіллі та рід¬ 
кому паливі (найбільша Курган- 
ська ТЕЦ). Значного розвитку на¬ 
було машинобудування, у т. ч. 
с.-г., хім., приладобудування, ви¬ 
роби. автобусів та вузлів до авто¬ 
машин, поліграф, і шляхово-буд. 
устаткування, телефонної апа¬ 
ратури та ін. Найбільші виробничі 
об’єднання: «Кургансільмаш» та 
«Армхіммаш», з-ди: курганські 
колесних тягачів та автобусний, 
Шадрінський автоагрегатний. Лег¬ 
ка пром-сть представлена швей¬ 
ною, трикотажною і шкіряно- 
взут. галузями, вироби, килимів. 
Гол. галузі харч, пром-сті базують¬ 
ся на місц. с.-г. сировині — м’ясна, 
борошномельна, маслосироробна 
та молочна. Заготівлі та переробка 
деревини. Гол. пром. центри — 
Курган, Шадрінськ, Далматово, 
Катайськ, Куртамиш, Шумиха. 
К. о. — значний землеробський 
район Зх. Сибіру. За 1954—60осво¬ 
єно 600 тис. га цілинних та перело¬ 
гових земель. Проводиться меліо¬ 
рація земель, особливо солонців та 
солонцюватих чорноземів. Створю¬ 
ються лісові полезахисні смуги. Є 
кілька зрошуваних лісових роз¬ 
садників. Гол. зернова культура — 
яра пшениця. Вирощують також 
кормові культури, картоплю та 
овочі. Тваринництво молочно-м’яс¬ 
ного напряму. Розводять велику 
рогату худобу, овець, кіз та птицю; 
розвинуті бджільництво, звірів¬ 
ництво, мисливство. Осн. вид транс¬ 
порту — залізничний. Територією 
області проходить дільниця Транс¬ 
сибірської магістралі Курган — 
Петропавловськ, Челябінськ — 
Курган та її пн. відгалуження — 
Свердловськ — Шадрінськ — 
Курган, лінія Утяк — Піски Цілин¬ 
ні. Розвинутий автомоб., а також 
повітр. транспорт. К. о. перети¬ 
нають траси магістральних нафто¬ 
проводів. У К. о.— 4 вузи (с.-г., 
маш.-буд., пед. ін-ти у Кургані 
та пед. ін-т у Шадрінську), 21 се¬ 
ред. спец. навч. заклад, Н.-д. ін-т 
експериментальної ортопедії і трав¬ 
матології, н.-д. ін-т зернового г-ва. 
Театри: драм, та ляльок у Кургані, 

драм, у Шадрінську; музеї — кра¬ 
єзнавчий у Кургані з філіалами у 
Куртамиші та Далматово, крає¬ 
знавчий в Шадрінську. 
КУРГАН-ТЮБЄ — місто, центр 
Курган-Тюбинської обл. Тадж. 
РСР. Розташоване в Вахшській 
долині, за 100 км на Пд. від 
м. Душанбе. Залізнична станція. 
З-ди: азотно-туковий, трансфор¬ 
маторний, бавовноочисний, оліє- 
екстракційний, плодоконсервний, 
пивоварний та ін., м’ясо-мол. об’єд¬ 
нання, швейна й шовкоткацька 
фабрики. Вироби, буд. матеріалів. 
Енерг. технікум і радгосп-технікум, 
мед. і пед. уч-ща, Вахшська грунто¬ 
во-меліоративна станція АНТадж. 
РСР. Нар. театр, краєзнавчий 
музей. Місто засн. в 1-й пол. 17 ст. 
кургАн-тюбйнська <5б- 
ДАСТЬ — у складі Тадж. РСР. 
На Пд. межує з Афганістаном. 
Утворена 4.IV 1977. Площа 12,6 
тис. км2. Нас. 776 тис. чол. (на 
1.1 1980). Осн. населення—таджи¬ 
ки, живуть також узбеки, росіяни, 
татари, киргизи, українці та каза¬ 
хи. Міськ. нас.— 18%. У К.-Т. о.— 
8 районів, 2 міста та 13 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Курган-Тюбе. 
Рельєф області різноманітний. Не¬ 
високі гірські хребти (Каратау, 
Рангтау, Актау, Туюнтау, Баба- 
таг) чергуються з міжгірними уло¬ 
говинами (найбільші з них — 
Нижньовахшська, Нижньокафір- 
ніганська, Яванська мають велике 
с.-г. значення). Корисні копалини: 
нафта, природний газ, кам. сіль, 
вапняки, доломіти та ін. Клімат 
характеризується тривалим жар¬ 
ким, посушливим літом та корот¬ 
кою вологою зимою. Пересічна 
т-ра січня на рівнинах вища за 0°, 
липня +30° (максимум до +47°). 
В горах прохолодніше. Опадів від 
140 мм на Пд. до 600—800 мм на 
Пн. Влітку характерний сухий 
вітер <афганець► (див. Вітри міс¬ 
цеві). Гол. ріка — Амудар'я, її 
витоки Пяндж і Вахш та прит. 
Кафірніган. На рівнинах пустель¬ 
на рослинність на світлих сірозе¬ 
мах. У заплавах річок — болотна 
та тугайна рослинність (туранга, 
лох). На схилах гір — напівпус¬ 
тельна та напівсаванна рослин¬ 
ність, що змінюється чагарниками 
(мигдаль, фісташка, глід) й ок¬ 
ремими масивами дерев (клен, 
тополя) на коричневих грунтах. 
Справжні тугаї збереглися у 
заповіднику Тигрова Балка. 

КУРГАН- 
ТЮБИНСЬКА 

ОБЛАСТЬ 

Г. Курбе. Автопортрет 
з люлькою. 1847. Му¬ 
зей у Монпельє. 

Ріка Кура. 
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КУРГАПКІНА 

А. Г. Курдіані. 

Г. В. Курдюмов. 

Курвіметр: 
1 — обвідне колесо; 
2 — стрілка; 3 — шка¬ 
ла; 4 — корпус. 

К.-Т. о. має високорозвинуте с. г. 
та пром-сть по переробці с.-г. си¬ 
ровини. Провідні галузі пром-сті — 
легка (зокрема, бавовноочисна) та 
харч, (олійно-жирова, м’ясна, пло¬ 
доконсервна та борошномельна). 
Значні промислові підприємства 
області: Вахшський азотно-туковий 
(вироби, карбаміду), трансформа¬ 
торний заводи у Курган-Тюбе 
та Яванський електрохім. завод 
(будується, 1980). Електроенергія 
надходить від Головної, Перепад- 
ної та Центральної ГЕС, а також 
з каскаду Варзобських ГЕС, Яван¬ 
ської та Душанбинської ГЕС. Об¬ 
ласть входить до Пд.-Таджиць¬ 
кого виробничо-тер. комплексу. 
Землеробство розвивається на по¬ 
ливних землях (зрошується 86,8% 
орної землі). Найбільші іригацій¬ 
ні системи Вахшська і Явано-Обі- 
кіїкська. Провідна галузь — ба¬ 
вовництво, зокрема тонковолок¬ 
нисті сорти (87% валового збору 
республіки). Вирощують зернові 
(пшениця, ячмінь, кукурудза, 
рис), кормові, овоче-бапгганні куль¬ 
тури. Створено великі цитрусові 
г-ва (у т. ч. дослідні ділянки 
лимонів). Вирощують також ге¬ 
рань та цукр. тростину. К.-Т. о. 
— основний район у республіці 
по вирощуванню каракульських 
овець (понад 135 тис. шкурок на 
рік). Розводять також велику ро¬ 
гату худобу, свиней та кіз. Терито¬ 
рією К.-Т. о. проходить шосейна 
дорога Душанбе — Курган-Тюбе — 
Пяндж — Душанбе та вузькоколій¬ 
на з-ця Душанбе — Курган-Тю¬ 
бе — Нижній Пяндж. Збудовано 
залізницю Термез — Курган-Тю¬ 
бе — Яван (265 км). В області — 
філіал Душанбинського пед. ін-ту, 
енерг. технікум і радгосп-техні- 
кум, мед. та пед. уч-ща (Курган- 
Тюбе). Обл. театр, краєзнавчий 
музей. В області — Вахшський 
філіал Таджицького н.-д ін-ту 
землеробства, Вахшська грунтово- 
меліоративна станція АН Тадж. 
РСР, Вахшська дослідна станція 
субтропічних культур та ін. Істор. 
та архіт. пам’ятка — городище 
Аджина-Тепе (Буддійський мона¬ 
стир 6—8 ст., де знайдено 12-метро¬ 
ву скульптуру Будди, створену 
1300 років тому поблизу Курган- 
Тюбе) та ін. 

М. Ю. Мамаджанова. 
кургАпкіна Нінелла Олександ¬ 
рівна (н. 13.11 1929, Ленінград) — 
рос. рад. артистка балету, нар. арт. 
СРСР (з 1974). Член КПРС з 1975. 
В 1947 закінчила Ленінгр. хорео¬ 
графічне уч-ще (клас А. Вагано- 
вої)\ 1947—69 — солістка балету 
Ленінгр. театру опери та балету 
ім. С. М. Кірова. Партії: Аврора 
(«Спляча красуня» Чайковського), 
Параша («Мідний вершник» Гліє- 
ра), Жанна («Полум’я Парижа» 
Асаф’єва), Ширін («Легенда про 
любов» Мелікова). 
КУРДИ (самоназва — курд, кур- 
мандж) — один з давніх народів 
Передньої Азії. Живуть переважно 
в Ірані, Туреччині, Іраку, Сірії 
(див. Курдистан)у в СРСР та ін. 
країнах. Заг. чисельність — 9,3 
млн. чол. (1975, оцінка). В СРСР — 
116 тис. чол. (1979, перепис). 
Мова — курдська (див. Курдська 
мова). Віруючі К.— мусульмани- 
суніти; частина К.— мусульмани- 
шиїти. Курдська народність скла¬ 

лась у Пн. Месопотамії в 3—4 ст. 
Осн. заняття К.— землеробство 
й напівкочове скотарство. Розви¬ 
нуті ремесла. К. створили багату 
й своєрідну культуру — фольклор, 
мистецтво, л-ру (див. Курдська 
література). В СРСР К. живуть 
переважно на Закавказзі й частково 
в Серед. Азії і Казахстані. Зайня¬ 
ті в с. г., частина працює в пром-сті; 
склалася нац. інтелігенція, розви¬ 
нулася нац. культура. Див. також 
розд. Історія до ст. Ірак, Іран, 
Сірія. 
КУРДИНбВСЬКИИ Віктор Ва¬ 
сильович [псевд.— Соловйов; 14 
(26).II 1868, с. Жуки, тепер Полтав. 
р-ну Полтав. обл.— 24.IV 1937, 
Кисловодськ] — укр. та рос. рад. 
співак (баритон). У 1899 закін¬ 
чив Моск. консерваторію. В 1899— 
1909 — соліст приватних опер С. 
Мамонтова та С. Зиміна в Москві. 
У 1910—37 викладав у Кисловод¬ 
ському муз. уч-щі. Партії: Онєгін 
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), 
Ігор («Князь Ігор» Бородіна), Рус- 
лан («Руслан і Людмила» Глинки), 
Ріголетто (однойменна опера Дж. 
Верді). Виступав з укр. концер¬ 
тами в Москві й Полтаві. 
КУРДИСТАН — гірська область 
Зх. Азії, заселена гол. чин. кур- 
ами. Перші згадки про К. нале¬ 
жать до 12 ст. У 1514 К. внаслідок 
воєн поділили між собою Осман¬ 
ська імперія та Іран. Після розпа¬ 
ду Османської імперії (1918) ра¬ 
йони К., які належали їй, відійш¬ 
ли до д-в, що виникли на її тери¬ 
торії, — Туреччини, Іраку, Сірії. 
Курди, що живуть у цих країнах, 
ведуть боротьбу за нац. автономію. 
В 1970 домоглися автономії курди 
Іраку. 
КУРДІАНІ Арчил Григорович [н. 
13 (26).III 1903, Тбілісі] —груз. 
рад. архітектор, нар. арх. СРСР 
(з 1970), дійсний член АМ (з 1979). 
Член КПРС з 1942. В 1922—29 
навчався в Грузин, політех. ін-ті. 
В 1936 — 44 — гол. архітек¬ 
тор Тбілісі. Серед споруд К.— 
павільйон Груз. РСР на ВСГВ в 
Москві (1939), стадіон «Дина¬ 
мо» (1933—37), Дідубійський міст 
(1954), телецентр (1957), усі — в 
Тбілісі, та ін. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР. 1941. 

КУРДОНЄР (франц. соиг сГЬоп- 
пеиг, букв.— почесне подвір’я) — 
парадне подвір’я палацу (садиби, 
особняка), що утворюється осн. 
корпусом будівлі й виступаючими 
з обох боків крилами — фліге¬ 
лями (зрідка колонадою та ін.). 
Від вулиці, площі, дороги К. пе¬ 
реважно відокремлюються наскріз¬ 
ною огорожею з брамою. К. були 
поширені в європ. палацовій ар¬ 
хітектурі 17 — 1-ї пол. 19 ст., в 
Росії та на Україні — з поч. 18 ст. 
Застосовують і в сучасній архі¬ 
тектурі. 
КУРДСЬКА ЛІТЕРАТУРА — лі¬ 
тература курдського народу. Най¬ 
давнішою писемною пам’яткою К. 
л. є написана на шкірі поема не¬ 
відомого автора 7 ст. н. е., фраг¬ 
менти якої знайдено 1920 в Сулей- 
манії (Ірак). Кращі представники 
поезії 11—17 ст.: Алі Харірі (11 
ст.), Мелла Ахмед Джезірі (12 
ст.), Мелла Бате (15 ст.), Ахмед 
Хані (17 ст.). У 19 — на поч. 20 
ст. виступали поети Салім, Хаджі 
Кадир Койї, Наді, Курді, Махур, 
Шех Раза Талабані та ін. На поч. 
20-х рр. формується новітня К. л.У 
віршах поетів 1-ї пол. 20 ст. Хамді, 
Піре Мерда, одного з основополож¬ 
ників сучас. курд, поезії Ф. Бе¬ 
каса звучить заклик до нац.-визв. 
боротьби. Найбільш відомі поети 
2-ї пол 20 ст.: А. Хажар (Іран), 
ПІ. Джегархун, Кадріджан (Сірія), 
Б. Наріман, А. Горан, прозаїки ПІ. 
Фаттах, І. Ахмед, М. Барзинджі 
(Ірак), К. Бадирхан (Туреччина) 
та ін. Осн. теми їхніх творів — 
життя курд, народу, його боротьба 
за незалежність, протест проти по¬ 
літики асиміляції бурж. урядів 
країн, де проживають курди. 
Курд, радянська л-ра ін¬ 
тенсивно розвивається з 30-х рр. 
20 ст. В 1931 вийшла автобіогр. 
повість А. Шамілова «Курдський 
пастух». У довоєнний період вида¬ 
но збірки поезій, під час Великої 
Вітчизн. війни — поеми А. Авдала, 
В. Надрі та ін. В післявоєнні роки 
вийшли романи й повісті А. Джін- 
ді, А. Шамілова, А. Абдулрахмана, 
збірки віршів Дж.Джасме, А. Авда¬ 
ла, X. Мурада, У. Бако, О. Шаро, 
К. Чачана та ін. О. /. Ганусець. 
КУРДСЬКА МбВА — мова кур¬ 
дів. Належить до іранської групи 
індоєвроп. сім’ї мов. У К. м. ви¬ 
діляються діалекти: курманджі, 
сорані, гурані та ін. Характерні 
риси: в системі голосних фонем 
протиставлення редукованих і не- 
редукованих, а в системі приголос¬ 
них — у глухих зімкнених фонема¬ 
тичне протиставлення простих і 
придихових. Наголос силовий. У 
морфології: іменники мають два 
роди, 3 відмінки; вживаються ар¬ 
тиклі; є два типи дієвідмінювання: 
суб’єктне та об’єктне. 
Літ.: Курдоев К. К. Курдский язьїк. 
М., 1961. 

КУРДЙЖ (тюрк.) — підшкірні 
жирові відклади у вигляді великих 
наростів на задній частині тулуба 
курдючних овець. У вгодованих 
тварин К. досягає до 20 кг і біль¬ 
ше. Здатність організму відклада¬ 
ти жир у К. виробилась як присто¬ 
сування до умов посушливої зони; 
вівці накопичують жир у період 
достатку кормів і витрачають його 
взимку та в період вигоряння пасо- 
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вищ. Жир К. має високі харч, 
якості. 
КУРДіЬМОВ Георгій Вячеславо¬ 
вич [н. 1 (14).II 1902, м. Рильськ, 
тепер Курської обл.] — рад. вче¬ 
ний у галузі металофізики, акад. 
АН СРСР (з 1953) і АН УРСР (з 
1939), Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1969). Після закінчення (1926) 
Ленінгр. політех. ін-ту працював у 
Фізико-тех. ін-ті АН СРСР (Ле¬ 
нінград), 1932—44 — в Дніпроп. 
фіз.-тех. ін-ті і Дніпроп. ун-ті. 
В 1944—78 — директор Ін-ту ме¬ 
талознавства і фізики металів 
Центр, н.-д. ін-ту чорної металургії 
(Москва). Водночас працював в 
АН УРСР. В 1962—73 — директор 
Ін-ту фізики твердого тіла АН 
СРСР. Осн. праці з теорії фазових 
перетворень і термічної обробки 
металів і сплавів. Нагороджений 
4 орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Державна премія 
СРСР, 1949. 
курдіЬчні вГвці — грубововні 
вівці м’ясо-сального напряму, 
здатні швидко відгодовуватись і 
відкладати жир у курдюці. К. в. 
мають міцну конституцію, присто¬ 
совані до розведення в посушливих 
умовах пустель. Жива маса бара¬ 
нів 110—130 кг, вівцематок 70—85 
кг. Річний настриг вовни невисо¬ 
кий — 2—3 кг на вівцю. Вовна гру¬ 
ба, неоднорідна. М’ясо молодих 
тварин ніжне, смачне. З молока 
виготовляють сир, бринзу. К. в. по¬ 
ширені в Зх. Китаї, країнах Аравій¬ 
ського п-ва, Пн. Африці, Ірані, 
Афганістані. В СРСР їх розво¬ 
дять у Середній Азії, Каз. РСР, 
Пд. Сибіру. Найкращі породи 
К. в.: гіссарська порода овець, 
джайдара, едильбаївська, сара- 
джинська та ін. 
кур£ — місто в Японії, на Пд. 
Зх. о. Хонсю. Порт на узбереж¬ 
жі Внутрішнього Японського м. 
241,4 тис. ж. (1973). Гол. галузь 
пром-сті — суднобудування (най¬ 
більші в країні судноверфі). Є 
підприємства металург., метало- 
обр., нафтохім., швейної, папе¬ 
рової та харч, пром-сті; моторо¬ 
будування. Один з осн. центрів 
військ, пром-сті; військ.-мор. ба¬ 
за, арсенал. 
КУРЕЛЛА (Кигеїіа) Альфред (літ. 
псевд.— Б. Ціглер, В. Ребіг, А. 
Бернард; 2.У 1895, Бжег, Поль¬ 
ща — 12.VI 1975, Берлін) — нім. 
письменник, публіцист, перекла¬ 
дач, громад, діяч (НДР), член Нім. 
Академії мист. Член Компартії 
Німеччини з 1918 (з 1946 — член 
СЄПН; з 1957 — член її ЦК). 
Діяч Комуністичного Інтернаціо¬ 
налу Молоді. Зустрічався з В. І. Ле¬ 
ніним. У 1935—54 жив і працю¬ 
вав у Рад. Союзі. Автор романів 
«Акти з Гронау» (1954), «Пішак у 
великій грі» (1961), збірок літерату¬ 
рознавчих статей, публіцистичних 
праць «Димитров проти Герінга» 
(1964)та ін., кн. «На шляху до Лені¬ 
на» (1967) тощо. Перекладав твори 
рос. письменників, вірм. та груз. 
епосу. Йому належать переклади 
понад 80 віршів і поем Т. Шевчен¬ 
ка у двотомному виданні «Кобзаря» 
нім. мовою (Москва, 1951), ряд ста¬ 
тей і досліджень про українського 
поета. 

Те.: Рос. перек л.— Пешка в 
большой игре. М., 1963; На пути 
к Ленину. М., 1979. 

Літ.: Погребенник Я. Альфред Ку- 
релла. «Всесвіт», 1972, № 7. 

Я. М. Погребенник. 
КУР’€ (Кур’є де Мере; Соигіег сіє 
Меге) Поль Луї (4.1 1772, Париж — 
10. IV 1825, Ла-ПІавоньєр, Бере) — 
франц. письменник і публіцист. 
Республіканець і демократ, про¬ 
тивник режиму Реставрації. В 
політ, памфлетах викривав Бур¬ 
бонів («Петиція обом палатам», 
1816), консервативне дворянство 
(«Проста промова Поля Луї, ви¬ 
нороба з Ла Шавоньєра», 1821), ка¬ 
толицьке духівництво, реакційну 
внутр. й зовн. політику уряду. В 
памфлетах виступав від імені тру- 
дівника-селянина, імітуючи його 
стиль мислення і мови. Класицис¬ 
тичні традиції франц. прози поєд¬ 
нувалися у К. з елементами й тен¬ 
денціями критичного реалізму. 
Те.: Рос. перек л.— Памфлетм. 
М., 1957. Д. С. Наливайко. 
КУРИЛАС Осип Петрович [26. 
VII (7.VIII) 1870, ст. Щирець, тепер 
смт Пустомитівського р-ну Львів, 
обл.— 25.VI 1951, Львів] — укр. 
рад. живописець. У 1886—90 нав¬ 
чався у Львів, художньо-пром. 
школі, в 1898—1900 — Краків, 
академії красних мистецтв. Поряд 
з І. Труьием та А. Монастирським 
виступав як поборник реаліс¬ 
тичних, демократичних традицій 
укр. живопису. Твори: «Жебра¬ 
ки» (1895), «Сільська дівчинка» 
(1898), «Бездомні» (1914), «Порт¬ 
рет Т. Шевченка» (1918), «Гуцуль¬ 
ська пара» (1937), «Лісоруби» 
(1947), «Колгосп у Щирецькому 
районі» (1948); іл. до читанок і 
букварів, до творів В. Стефани- 
ка. Картини і малюнки К. збе¬ 
рігаються в Львів, музеї укр. 
мист. та ДМУОМ. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 32—33. 
Літ.: В’юник А. Осип Петрович Ку- 
рилас. К., 1963. 
КУРИЛЕНКО Онисим Данилович 
[н. З (16).III 1904, с. Борівка Мо- 
гилів-Подільського району Війн, 
обл.] — український радянський 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1969). 
Заслужений діяч науки УРСР 
(1974). Член КПРС з 1945. У 1930 
закінчив Київ, політех. ін-т. У 
1930—41 і 1951—61 працював у 
Київ, ін-ті харч, пром-сті, 1962— 
68 — заст. директора Ін-ту заг. 
і неорганічної хімії АН УРСР. З 
1968 — в Ін-ті колоїдної хімії і 
хімії води АН УРСР (до 1975 — 
директор). Наук, праці стосуються 
стабільності дисперсних систем, 
електрохімії поліелектролітів, гід¬ 
ратації високомол. сполук, хімії 
поверхневих явищ, а також при¬ 
роди і механізму взаємодії води 
з гідрофільними сполуками. 
К У Р Й /І И К Василь Дмитрович 
(1927, пров. Альберта, Вітфорд, 
недалеко від Едмонтона, Канада — 
З.ХІ 1977, Канада) — канадський 
живописець. Українець за поход¬ 
женням. Н. в бідній емігрантській 
сім’ї. Батько його походив з Бу¬ 
ковини. Навчався К. у Манітоб- 
ському ун-ті та Онтарійському ху- 
дож. коледжі, потім у Великобри¬ 
танії. В своїх творах зображував 
життя шахтарів, рибалок, лісо¬ 
рубів, перших укр. переселенців 
у Канаді. Пізніше віддавав пере¬ 
вагу реліг. тематиці (серія «Страсті 
Христові»). Твори К. зберігаються 
в музеях Канади, більшість у му¬ 
зеї Ніагара-Фоллс. У 1970 і 1977 

побував у Рад. Союзі; подарував 
Київ, музею Т. Г. Шевченка карти¬ 
ну «Дух Шевченка витає над Кана¬ 
дою» (1970). 
КУРЙЛІВКА — селище міського 
типу Царичанського р-ну Дніпроп. 
обл. УРСР, на лівому березі Дніп¬ 
ра, за 10 км від залізнич. ст. Дні¬ 
про дзержинськ. 3,3 тис. ж. (1980). 
У селищі — рибоколгосп «Придні- 
провець», бригада колгоспу «Ко¬ 
муніст», лісництво. Середня шко¬ 
ла, лікарня; клуб, 3 б-ки. К. засн. 
у серед. 18 ст. 
КУРЙЛІН Іван Авксентійович (н. 
6.III 1918, с. Огородня Гом. обл. 
БРСР) — український рад. ото¬ 
ларинголог, професор (з 1961). 
Член КПРС з 1945. Закінчив Ал- 
ма-Атинський мед. ін-т (1941). 
З 1949 працює на кафедрі отола¬ 
рингології Київ. мед. ін-ту (з 1963— 
зав. кафедрою). Праці ІС. присвя¬ 
чені питанням діагностики і лі¬ 
кування папіломатозу гортані у 
дітей та дорослих, передракових 
захворювань і ранніх стадій раку 
вуха, горла, носа тощо. Нагород¬ 
жений двома орденами, медаля¬ 
ми. ^Іерж. премія УРСР, 1979. 
КУРЙЛО Федір Леонтійович (н. 
25.VIII 1934, с. Сінне Богодухів- 
ського р-ну Харків, обл.) — пере¬ 
довик і новатор виробництва в га¬ 
лузі тепловозобудування, Герой 
Соціалістичної Праці (1977). Член 
КПРС з 1959. Працює з 1953 ко¬ 
валем на Ворошиловгр. виробни¬ 
чому об’єднанні тепловозобуду¬ 
вання. Делегат XXIV і XXV з’їз¬ 
дів КПРС. Депутат Верховної Ра¬ 
ди УРСР 9-го скликання. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, орде¬ 
нами Жовтневої Революції, «Знак 
Пошани». О. М. Семененко. 

КУРИЛбВИЧ (Кигуїошсг) Єжи 
(Юрій; 26. VIII 1895, Станіслав, 
тепер Івано-Франківськ — 28.1 
1978) — польс. мовознавець, член 
Польс. АН (з 1931). Один з осно¬ 
воположників структурної лінг¬ 
вістики. Вчився в ун-тах Львова 
Відня, Парижа та ін. Професор 
ун-тів у Львові (1929—45), Вроц- 
лаві (1946—48) і Кракові (з 1948). 
Автор праць з заг. та індоєвроп. 
мовознавства, зокрема з питань ла¬ 
рингальної теорії, наголосу та 
інтонацій тощо. Осн. праці: «Ін¬ 
доєвропейські етюди» (1935), «Ак¬ 
центуації в індоєвропейських мо¬ 
вах» (1952), «Апофонія в індо¬ 
європейських мовах» (1956), «Дос¬ 
лідження з семітської граматики 
й метрики» (1972). 
Те.: Рос. перек л.— Очерки по 
лингвистике. М.. 1962. 

А. П. Критенко. 

курйло-камчАтський ж<5- 
ЛОБ—глибоководна западина Ти¬ 
хого ок., біля сх. берегів Куриль- 
ських о-вів та пд. частини п-ова 
Камчатка. Довж. бл. 2000 км, шир. 
до 60 км, найбільша глиб. 9717 м. 
Досліджена у 50-х рр. 20 ст. рад. 
експедиціями на судні «Витязь». 
КУРЙЛЬСЬКА ТЕЧІЯ, Оясіо — 
холодна течія в пн.-зх. частині Ти¬ 
хого ок. Тече з Пн. на Пд. вздовж 
сх. берегів Курильських о-вів та 
о. Хоккайдо. Т-ра води в лютому 
+2°, у серпні +13°, солоність до 
34%0. На 40° пн. шир. води К. т. 
зустрічаються з теплою течією 
Куросіо і відхиляються на Сх., 
переходячи у Пн.-Тихоокеанську 
течію. 

КУРЙЛЬСЬКА 
ТЕЧІЯ 

А. Курелла. 

Ф. Л. Курило. 

О. П. Курилас. Авто¬ 
портрет. 1948. Львівсь¬ 
кий музей українського 
мистецтва. 
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КУРИЛЬСЬКІ 
ОСТРОВИ 

КУРЙЛЬСЬКІ ОСТРОВЙ — ар¬ 
хіпелаг, що відокремлює Охотське 
м. від Тихого ок., входить до скла¬ 
ду Сахал. обл. РРФСР. Включа¬ 
ють понад ЗО значних островів і 
багато острівців та скель. Заг. 
площа майже 15,6 тис. км2 (за ін. 
даними — 10,6 тис. км2). Склада¬ 
ються з двох пасом. Велике Ку- 
рильське пасмо (завдовжки 1200 
км) являє собою низку островів, 
що є вершинами підводних вулка¬ 
нів. або їхніми фрагментами П60 

Курильські острови. 

вулканів, 40 з них — діючі). Макс. 
висота цього пасма 2339 м, вулкан 
Алаїд (останнє виверження 1972). 
Мале Курильське пасмо представ¬ 
лене в осн. низовинними островами. 
Район активної сейсмічності. Ро¬ 
довища сірки, термальні джерела, 
рудопрояви ртуті, міді, олова, 
золота. Клімат мусонний, помір¬ 
но холодний, часті урагани, штор¬ 
ми. Багато річок та озер. На К. о.— 
6л. 1000 видів рослин (вільха, 
кедровий сланик, кам’яна береза, 
бамбук, ліани), з них 26 — енде- 
міки. Поширені луки й болота. З 
тварин живуть ведмідь бурий, ли¬ 
сиця, горностай, бурундук. На 
прибережних скелях — <пташині 
базари►. В річках — кета, горбу¬ 
ша, сайра, оселедці. З мор. тва¬ 
рин — нерпа, сивуч, калан. За 
рад.-япон. конвенцією щодо охо¬ 
рони природи на К. о. створюють 
(1980) заказник для охорони пере¬ 
літних птахів і каланів. Найбіль¬ 
ші міста — Курильськ, Сєверо- 
Курильськ. Про г-во К. о. див. 
Сахалінська область. 
К. о. відкрили у 17 ст. рос. земле¬ 
прохідці. В 1875—1945 К. о. пере¬ 
бували під управлінням Японії. 
В 1945 вони звільнені Рад. Армією 
від япон. військ. І. Ф. Гелета. 
КУРЙШКО Катерина Сергіївна 
(н. 12.IV 1949, с. Веприк Галиць¬ 
кого р-ну Полтав. обл.) — укр. 
рад спортсменка, засл. майстер 
спорту (з 1972), олімпійська чемпі¬ 
онка з веслування на двійці (1972; 
разом з Людмилою Пінаєвою). 
Чемпіонка світу з веслування на 
четвірці (1971); чемпіонка СРСР 
(1970 — 72). Нагороджена орденом 
«Знак Пошани». 
КУРІАЛЬНА СИСТЄМА у ви¬ 
борчому праві — в бурж. 
країнах система виборів до пред¬ 
ставницьких установ, за якою ви¬ 
борці поділяються на курії (роз¬ 
ряди) відповідно до станової, нац. 
належності, віросповідання чи 
майнового стану. Кожна курія, не¬ 
залежно від кількості виборців, що 
входять до неї, обирає через ви- 
борщиків всгановлену для неї кіль¬ 
кість депутатів К. с.— знаряддя 

експлуататорських класів, яке 
забезпечує їм переважну більшість 
депутатських місць у парламентах. 

/. П. Сафронова• 
КУРІННИЙ ОТАМАН — вибор- 
на особа, що очолювала курінь. 
У Запорізькій Січі (16—18 ст.) 
обирався на курінних сходках стро¬ 
ком на один рік. К. о. відав г-вом, 
коштами куреня та здійснював 
управління його справами. В ку¬ 
ренях, що були нижчими ланками 
адм.-тер. системи Лівобережної 
України в 17—18 ст., К. о. відав 
лише військ, справами. Призна¬ 
чався сотенною і полковою адмі¬ 
ністрацією. Призначення К. о. 
оформлялося гетьманським уні¬ 
версалом. 
курГння, НІКОТИНІЗМ — ОДИН З 
найбільш поширених видів побуто¬ 
вої наркоманії, охоплює сотні 
мільйонів людей" на планеті. У сві¬ 
ті палять тютюн у серед, половина 
чоловіків і чверть жінок. В Росію 
тютюн був завезений на поч. 17 ст.; 
К. на той час переслідувалось вла¬ 
дою і офіц. законодавством. Петро 
І, який перейняв К. тютюну під 
час перебування в Голландії, доз¬ 
волив його продаж, наклавши мито 
на користь держави. Дим, що його 
втягує курець тютюну, містить 
нікотин, окис вуглецю, піридин, 
оцтову, мурашину, масляну і си¬ 
нильну к-ти тощо. Найшкідливі- 
шим є нікотин [від прізвища посла 
Португалії Ж. Ніко, який пода¬ 
рував тютюн (16 ст.) королеві 
Франції Катерині Медічі], пара 
якого проникає у верхні дихаль¬ 
ні шляхи та легені, а також за¬ 
ковтується зі слиною у шлунок. 
Внаслідок цього у курців виника¬ 
ють хронічні захворювання гор¬ 
тані та глотки, бронхіт, туберку- 
льоз'легень, рак легень, порожнини 
рота, губи. При вдиханні тютюно¬ 
вого диму ушкоджується зубна 
емаль, у зв’язку з чим можуть роз¬ 
винутись карієс, стоматити, гін¬ 
гівіти, Під впливом хронічної дії 
нікотину на вегетативну нервову 
систему виникають заг. вегетатив¬ 
ні розлади, підвищуються шлунко¬ 
ва секреція, кислотність шлунко¬ 
вого соку, розвиваються гастри¬ 
ти, виразкова хвороба. У зв’яз¬ 
ку з судинозвужувальною дією ні¬ 
котину у курців можуть виника¬ 
ти трофічні зміни в судинах, енд¬ 
артеріїт облітеруючий. Великої 
шкоди завдає К. жінкам. Воно 
ускладнює перебіг вагітності, згуб¬ 
но впливає на розвиток і жит¬ 
тєздатність плоду, призводить до 
викидня, виродливості новонарод¬ 
жених тощо. Як показує статисти¬ 
ка, курці у віці від 40 до 49 років 
вмирають в 3 рази частіше, ніж ті, 
що не палять. К. шкідливе не тіль¬ 
ки для тих, хто палить, а й для тих, 
хто їх оточує, перебуває з ними 
в одному приміщенні і дихає повіт¬ 
рям, отруєним тютюновим димом. 
Лікування К.: психотера¬ 
пія і психопрофілактика, а також 
медикаментозні засоби (табекс, 
лобесил тощо). 
Літ.: Стойко А. Г. Хронический нико- 
тинизм (табакокурение) и его лечение. 
М., 1958; Беляев И. И. Табак — враг 
здоровья. М., 1979. І. В. Пінчук. 

КУРГНЬ — і) у 16—18 ст. військ,- 
адм. одиниця Запорізької Січі, 
що складалася з кількасот козаків. 
Очолював його курінний отаман. 

Кожен козак входив до певного К. 
Так, Нова Січ поділялась на 38 К. 
їхні назви (Батуринський, Полтав¬ 
ський, Уманський та ін.) дають 
підстави припускати, що вони, 
принаймні спочатку, формували¬ 
ся за принципом земляцтва. 
2) Нижча ланка адм.-тер. системи 
Лівобережної України з часів виз¬ 
вольної війни українського наро¬ 
ду 1648—54 до остаточної лікві¬ 
дації політ, автономії (1781). К.був 
складовою частиною сотні. Кож¬ 
ний К. складався з 30—40 ко¬ 
заків. 3) Велика довгаста будівля, 
в якій жили запорізькі козаки. 
4) Легка будівля, сторожка (на го¬ 
родах, баштанах, пасіках і т. ін.). 
КУРГПКА — 1) Спільна назва кіль¬ 
кох видів птахів різних родів ряду 
куроподібних. В СРСР пошир. 5 
видів К.: біла куріпка і тундрова 
К. (ЬаВориз тиіиз) — родини те- 
теревових, кам’яна К., або кеклик, 
К. бородата (Регбі х баигіса) 
і сіра куріпка — родини фазано¬ 
вих. В УРСР поширена сіра К., на 
Пн. Полісся відомі випадки зальо¬ 
ту і гніздування білої К.; у Криму 
акліматизовано кам’яну К. Усі 
К.— мисливські птахи, проте в 
окремих районах поширення, зо¬ 
крема на Україні, полювання на 
них обмежене. 2) Регбіх — рід 
птахів род. фазанових. 
курітГба — місто на Пд. Бразі- 
лії, адм. ц. штату Парана. Вузол 
з-ць і автошляхів, аеропорт. 800 
тис. ж. (1975, з передмістями). 
Найрозвинутіша деревообр. (у т. ч. 
целюлозно-паперова) та чаєобр. 
пром-сть. Підприємства чорної ме¬ 
талургії, хім., меблевої, текст, 
галузей. Торг, центр чаєм мате. 
Ун-т. К. засн. 1654. 
КУРІЯ (лат. сигіа) — 1) В Старод. 
Римі 8—6 ст. до н. е. об’єднання 
кількох патриціанських родів. 2) В 
країнах Зх. Європи за часів серед¬ 
ньовіччя рада і суд при феодалі з 
його найближчих васалів. 3) Су¬ 
купність установ, через які про¬ 
водиться управління католицькою 
церквою (див. Римська курія) 
4) В деяких бурж. країнах (існу¬ 
вали і в дореволюц. Росії)—особли¬ 
ві розряди, на які поділяються 
виборці за становою, майновою, 
національною та ін. ознаками (див. 
Куріальна система у виборчому 
праві). 
КУРКА СВГЙСЬКА (Саііиз) — 
найпошир. вид с.-г. птахів ряду 
куроподібних. Походить від Дикої 
банківської курки. На Україні 
викопні рештки К. с. знайдено в 
трипільських поселеннях, давністю 
4 тис. років. Від К. с. одер¬ 
жують яйця, м’ясо, пух і пір’я; 
курячий послід є цінним добривом. 
Залежно від породи жива маса 
півнів 2,5—4,5 кг, курок — 1,8— 
3,5 кг. Статева зрілість — у 5—6 
місяців. Несучість 200—220 яєць, 
рекордна 365. Маса яйця 40—65 г. 
Промислове виведення курей — 
в інкубаторах (див. Інкубація, 
Інкубаторно-птахівницька стан¬ 
ція). Утримують К. с. в пташни¬ 
ках, годують переважно сухими 
комбікормами. Для вироби, яєць 
і м’яса на пром. основі створено 
птахофабрики та спец. г-ва. За¬ 
лежно від продуктивності К. с. 
поділяють на несучих, м’ясних 
і м’ясо-несучих. Див. також Пта¬ 
хівництво. 
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Літ.: Птахівництво. К., 1974; Сметнев 
С. И. Птицеводство. М., 1978; Иоцюс 
Г. П., Старчиков Н. И. Птицеводство. 
М., 1979. 
КУРКУЛЬСТВО — сільська бур¬ 
жуазія; капіталістичні підприєм¬ 
ці в сі льс. господарстві, які одер¬ 
жують прибуток, експлуатуючи 
найману робочу силу, власники 
землі, с.-г. знарядь виробництва, 
торгове льно-пром. підприємств на 
селі, заможні орендарі, сільські 
скупники й лихварі. К. виникло 
в надрах кріпосного г-ва. Воно фор¬ 
мувалося як найбільш заможна 
верхівка селянства, що багатіла 
за рахунок його найбідніших 
верств. У Російській державі, в т. ч. 
на Україні, К. остаточно скла¬ 
лося після сел. реформи 1861, на 
поч. 20 ст. воно становило бл. 1/5 сел. 
дворів. Після Великого Жовтня 
К.— складова частина загально- 
рос. контрреволюції. У Рад.' Сою¬ 
зі К. було ліквідоване як клас 
в результаті суцільної колективі¬ 
зації сільського господарства. 
В ііі. соціалістичних країнах воно 
також ліквідоване як особлива со¬ 
ціальна група на основі та в резуль¬ 
таті виробничого кооперування 
сел. господарств. 
КУРЛЯНДІЯ, Курземе — істор. 
область у Прибалтиці на тер. су- 
час. Латвії, на Зх. і Пд. Зх. від 
Ризької затоки. З давніх часів її 
населяли лит. і латис. племена 
(від імені одного з них — куршів — 
і походить назва « Курляндія»). 
В 13 ст. К. захопив нім. Лівонсь¬ 
кий орден. З 1561 існувало Кур¬ 
ляндське герцогство — васал 
Польс.-Лит. д-ви. З 1795 К.— у 
складі Росії. 
КУРНАКбВ Георгій Васильович 
[ЗОЛИ (11.IV) 1887, Херсон — 
20.Х 1977, там же] — укр. рад. 
живописець, засл діяч мист. 

Г. В. Курнаков. Дніпро під Херсоном. 
1967. 

УРСР (з 1967). В 1916 закінчив 
Київ, худож. уч-ще, де вчився в 
Ф. Кричевського та О. Мурашка. 
Твори: «Київ. Золоті бані» (1916), 
<Судна на ремонті» (1927), серія 
< Архітектура старого Херсона» 
(1930), «Дніпровські простори» 
(1952), «Хмари над степом» (1956), 
<Восени в Херсонському гідропар¬ 
ку» (1965), «Дніпро під Херсоном» 
(1967). 
КУРНАКОВ Микола Семенович 
[24.ХІ (6.ХІІ) 1860, Нолінськ, те¬ 
пер Кіров, обл.— 19. III 1941, Бар- 
виха, тепер Одинцовського р-ну 
Моск. обл.] — рад. фізико-хімік, 
акад. (з 1913), акад. АН УРСР 
(з 1926), засл. діяч науки РРФСР 
(з 1940). Після закінчення Петерб. 
гірничого ін-ту (1882) працював 
там же, а також у Петерб. електро- 
тех. (1899—1908) і політех. (1902— 

ЗО) ін-тах. З 1918 керував рядом 
ін-тів АН СРСР. З 1934 — дирек¬ 
тор Ін-ту заг. та неорганічної хі¬ 
мії АН СРСР (з 1944 — Ін-т ім. 
М. С. Курнакова). К.— осново¬ 
положник фізико-хімічного аналі¬ 
зу. Довів існування хім. сполук 
змінного складу — бертолідів. 
Винайшов самописний пірометр, 
чим значно поліпшив методику 
термічного аналізу. Автор праць 
в галузі металургії, галургії, з 
теорії розчинів, сплавів, з хімії 
комплексних сполук. Заснував ве¬ 
лику школу хіміків і металургів. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. Велика премія 
ім. Д. І. Менделєєва, 1924. Премія 
ім. В. І. Леніна, 1928. Держ. 
премія СРСР, 1941. 
КУРНАН (Соигпапсі) Андре Фре- 
дерік (н. 24.IX 1895, Париж) 
— амер. лікар і фізіолог; за поход¬ 
женням француз. У 1930 закінчив 
мед. ф-т Паризького ун-ту [ в то¬ 
му ж році переїхав до Нью-Йорка. 
З 1951 — професор мед. ф-ту 
Колумбійського ун-ту. Праці в га¬ 
лузі клінічної діагностики пороку 
серця (катетеризація серця). Но¬ 
белівська премія, 1956. 
КУРНАТбВСЬКИЙ Віктор Ко¬ 
стянтинович [28.VI (10.VII) 1868, 
Рига— 19.IX (2.Х) 1912, Париж] — 
діяч революц. руху в Росії, біль¬ 
шовик. Н. у сім’ї військ, лікаря. 
Був народовольцем (1886—88). 
Вчився в Петерб. та Моск. ун-тах, 
з яких був виключений за революц. 
діяльність, згодом засланий до 
Арх. губ. У 1892 емігрував за кор¬ 
дон, де ввійшов до групи «Виз¬ 
волення праці*. В 1896 закінчив 
Цюріхський політех. ін-т. У 1897 
при поверненні до Росії заарешто¬ 
ваний і засланий до Сх. Сибіру. 
В1898 в м. Мінусінську зустрічався 
з В. І. Леніним. У 1900 жив у 
Тбілісі, був агентом ленінської газ. 
*Искра». В 1901 К. знову заареш¬ 
тований і після дворічного ув’яз¬ 
нення засланий до Якутії. В 1905— 
06 — один із керівників збройного 
повстання в Читі. Після поразки 
повстання К. засуджено до стра¬ 
ти. Замінена довічною каторгою. 
В 1906 втік до Японії, звідти виї¬ 
хав до Австралії. В 1910 переїхав 
до Парижа. 

КУРНО (Соигпої) Антуан Опо- 
стен (20.VIII 1801, Гре, деп. Верх¬ 
ня Сона — 2.IV 1877, Париж) — 
франц. бурж. економіст, матема¬ 
тик, філософ, попередник матема¬ 
тичної школи. Професор матема¬ 
тики в Ліоні (з 1834), ректор ака¬ 
демій у Греноблі (з 1835) і Діжоні 
(з 1854). Автор книги «Досліджен¬ 
ня математичних принципів теорії 
багатства» (1838), в якій зроблено 
спробу дослідження екон. явищ за 
допомогою матем. методів. Осно¬ 
вою теор. побудов К. була роз¬ 
робка закону попиту, за яким по¬ 
пит є функцією ціни. Він твердив, 
нібито рівень монопольних цін і 
монопольного прибутку визнача¬ 
ється виключно характером попи¬ 
ту. Цим затушовувався факт, що 
єдиним джерелом капіталістичного 
прибутку є нещадна експлуата¬ 
ція трудящих. 
КУРбДА Тацуо (н. 20.УІІ 1902, 
м. Осака) — япон. літературозна¬ 
вець і перекладач. Професор рос. 
мови й л-ри ун-ту «Васеда» в То¬ 

кіо. Автор книг «Історія російсь¬ 
кої літератури» (1954), «Процес 
розвитку російського символізму». 
Перекладав япон. мовою твори 
С. Аксакова, М. Горького, О. Фа- 
дєєва та ін. Популяризатор твор¬ 
чості Т. Шевченка. В 1961 і 1964 
виступав на шевченківських вечо¬ 
рах у Токіо, на Міжнародному 
форумі діячів культури в Києві. 
За успіхи в популяризації творів 
письменників народів СРСР на¬ 
городжений рад. орденом «Знак 
Пошани». Б. П. Яценко. 
КУРОПОДІБНІ, курині, курячі 
(СаІІііБгтез) — ряд птахів. Довж. 
тіла 12—125 см, маса від 45 г до 
10 кг. Дзьоб широкий, конічний; 
ноги сильні, чотирипалі з міцними 
кігтями; крила короткі, широкі; 
оперення щільне, різноманітного 
забарвлення, у багатьох видів доб¬ 
ре виражений статевий диморфізм. 
Характерною є грудна кістка (див. 
Груднина) з двома парами глибо¬ 
ких вирізок на задньому краї; 
воло чітко відмежоване від стра¬ 
воходу. К. населяють різноманітні 
ландшафти: тундру, ліси, степи, 
гори, напівпустелі. Ведуть наземне 
аоо наземно-деревне життя. Осілі, 
частково кочівні або перелітні 
птахи. Полігами (див. Полігамія 
в біології), іноді утворюють пари. 
Гніздо будують на землі, кладку 
з 5—22 яєць насиджують 12—28 
діб. Виводкові птахи. Живля¬ 
ться взимку рослинною (хвоя, 
насіння, бруньки), влітку також 
і тваринною їжею (комахи та ін. 
безхребетні). 253 сучас. види К. 
(8 родин), пошир, в усіх частинах 
світу, в СРСР — 21 вид, в УРСР — 
7: тетерев, глухар, рябчик, пере¬ 
пілка, сіра куріпка, кеклик, фа¬ 
зан. Усі представники К.— мис¬ 
ливські птахи. У тайговій смузі 
та деяких ін. р-нах РРФСР вони є 
об’єктом спортивного і промисл. 
полювання. В УРСР більшість К. 
охороняється законом, і полювати 
на них заборонено. Викопні решт¬ 
ки К. відомі з еоцену. 

О. Б. Кістяківський. 
КУРОРТИ (нім. Кигогі — ліку¬ 
вальна місцевість) — місцевості, 
що мають науково досліджені при¬ 
родні лікувальні фактори (дже¬ 
рела мінеральних вод, лікуваль¬ 
ні грязі, сприятливий клімат, 
морські купання тощо) та умо¬ 
ви для використання їх з ліку¬ 
вально-профілактичною метою. Са¬ 
наторно-курортна допомога є од¬ 
нією з найважливіших ланок в 
системі рад. охорони здоров'я. 
Осн. принципи організації та на¬ 
прям розвитку курортної справи 
в СРСР були визначені декретом 
«Про лікувальні місцевості загаль¬ 
нодержавного значення», підписа¬ 
ним В. І. Леніним 1919. За ха¬ 
рактером природних лік. факторів 
К. поділяють на 3 групи: бальнео¬ 
логічні (див. Бальнеотерапія), гря¬ 
зьові (див. Грязелікування) та 
кліматичні (див. Кліматотера¬ 
пія). Більшість К. мають кілька 
лік. факторів. Найвідоміші ку¬ 
рорти СРСР: бальнеологіч- 
н і — Арзні, Боржомі, Горячинськ, 
Джермук, Кавказькі Мінеральні 
Води, Цхалтубо, зокрема на 
Україні — Люоінь Великий, Мир¬ 
город, Моршин, Немирів, Поляна, 
Синяк, Трускавець, Хмільник та 
ін.; грязьові — Варзі-Ятчі. 

КУРОРТИ 

М. С. Курнаков. 

В. К. Курнатовський. 
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КУРОРТОЛОГІЇ 
ОДЕСЬКИЙ 
НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ 

А. Куросава. 

Курсограф. 

Карачі, Садгород, Тінакі, у т. ч. 
на Україні — Гола Пристань, Єв¬ 
паторія, Саки, Слов'янськ та 
ін.; кліматичні — Абасту- 
мані, Байрам-Алі, Бакуріані, Чор¬ 
номорське узбережжя Кавказу 
{Гагра, Геленджицька група ку¬ 
рортів, Кобулеті та ін.), Ризьке 
узмор'я, у т. ч. на Україні — Во- 
рохта, Закарпатська група ку¬ 
рортів, Південний берег Криму, 
Яремча та ін.; К. з кількома 
лікувальними факто¬ 
рами: бальнеокліматичні — Ар- 
шан, Джермук, Друскінінкай, Іс- 
сик-Кульський курортний р-н, 
Кисловодськ, Сочі та ін.; бальнео¬ 
грязьові — Бірпгганас, Ключі, 
Криниця, П'ятигорськ, Гірська 
Тиса та ін; кліматогрязьові — 
Анапа, Аркадія, Бердянськ, Кири- 
лівка та ін.; бальнеокліматогря¬ 
зьові — Палата, Сестрорєцьк 
та ін. 
Курортне лікування доступне всьо¬ 
му населенню Рад. Союзу; путівки 
на К. дають трудящим гол. чин. 
за рахунок коштів соціального 
страхування безплатно або на 
пільгових умовах (з оплатою 30% 
вартості); дітям, підліткам, а та¬ 
кож хворим на туберкульоз, інва¬ 
лідам Великої Вітчизн. війни та 
інвалідам деяких ін. категорій — 
безплатно (за рахунок держави). 
Лікування на курортах прова¬ 
диться в санаторіях та по кур¬ 
сівках (амбулаторно). Тих, хто 
лікується по курсівках, також 
забезпечують усіма видами сана¬ 
торно-курортного лікування, діє¬ 
тичним харчуванням, житлом. На 
К. хворих направляють лікарі 
поліклінік, диспансерів та ін. лік. 
закладів за погодженням з орга¬ 
нами профспілок. В УРСР в 1977 
було 487 санаторіїв і пансіонатів 
з лікуванням, 348 санаторіїв-про- 
філакторіїв, 271 будинок і пансіо¬ 
нат відпочинку (без одно- і дво¬ 
денних). Див. також Курортоло¬ 
гія. Іл. д в. на окремому аркуші, с. 
448—449. Г. О. Горчакова. 

КУРОРТОЛОГИ одеський 
Н АУ кбво-дбсл ІД Н И Й І нс- 
ТИТУТ — установа М-ва охорони 
здоров’я УРСР. Засн. 1928 на ба¬ 
зі Всеукр. бальнеологічного ін-ту 
(Лермонтовський курорт). В ін-ті 
(1980) 4 відділи — експерименталь¬ 
ний, клінічний, вивчення ліку¬ 
вальних ресурсів мінеральних вод 
і лікувальних грязей, науково-ор¬ 
ганізаційний, філіал в Ужгороді, 
клінічні бази на курортах Труска- 
вець і Бердянськ. Ін-т є головним 
в УРСР з проблем курортоло¬ 
гії. Осн. напрями наук, дослід¬ 
жень — вивчення природних лік. 
факторів, механізму їх діяння на 
організм, розробка нових методів 
застосування цих факторів з лік. 
і профілактичною метою, питання 
організації санаторно-курортної 
справи, курортологічне дослід¬ 
ження територій різних областей 
України та їх мед. зонування. 
При ін-ті працюють постійно дію¬ 
чі курси по підвищенню кваліфі¬ 
кації лікарів курортологів. При 
ін-ті видається міжвідомчий збір¬ 
ник з питань курортології і фізіо¬ 
терапії. Г. О. Горчакова. 

КУРОРТОЛОГІЯ (від курорти і 
грец. Абуод — вчення)— наука, що 
вивчає природні лікувальні фак¬ 

тори (мінеральні води, лікувальні 
грязі, особливості клімату), меха¬ 
нізм їх діяння на організм (див. 
Бальнеологія, Кліматотерапія, 
Бальнеотерапія, Грязелікування) 
та розробляє методи їх використан¬ 
ня з лік. і профілактичною метою. 
К. включає також вивчення питань 
організації санаторно-курортної 
справи, масового відпочинку, мед. 
зонування перспективних в курорт¬ 
ному відношенні місцевостей. Зав¬ 
данням К. є створення штучних 
аналогів природних фіз. факторів 
(напр., вуглекислі, сірководневі, 
радонові ванни на морській воді, 
збагачені сірководнем мулові гря¬ 
зі тощо), застосування преформо- 
ваних фіз. факторів (фізіотера¬ 
пія). Початком цілеспрямованого 
вивчення і дослідження курортних 
ресурсів у Росії вважають першу 
половину 18 ст. На поч. 60-х років 
19 ст. стали виникати бальнеоло¬ 
гічні т-ва, а наприкінці ст. почали 
скликати з’їзди курортологів. Про¬ 
те К. як наука почала розвиватися 
лише після Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції. В СРСР наук, 
дослідження в галузі К. здійсню¬ 
ються Центр, і респ. н.-д. ін-тами 
курортології, зокрема в УРСР — 
Курортології одеським науково- 
дослідним інститутом і його Уж¬ 
городським філіалом та Фізичних 
методів лікування і медичної 
кліматології ялтинським науко¬ 
во-дослідним інститутом ім. 
І. М. Сєченова. На Україні вида¬ 
ється щорічний збірник наук, 
праць «Курортология и физиотера- 
пия». 
Літ.: Многотомное руководство «Ос¬ 
нови курортологии», т. 1—3. М., 
1956—59; Вопроси курортологам и 
физиотерапии. К., 1967. 

„ Г. О. Горчакова. 
КУРОСАВА Акіра (н. 23.ІІІ 1910, 
Токіо) — япон. кінорежисер. У 
1928—35 навчався в Академії 
мистецтв (Токіо). В кіно — з 1936. 
Популярність К. приніс фільм «Ра- 
сьомон» (1950, за оповіданням 
Р. Акутагави). Поставив фільми: 
«Ідіот» (1951, за Ф. Достоєвським), 
«Жити» (1952), «Сім самураїв» 
(1954), «Замок інтриг» (1957, за 
«Макбетом» Шекспіра), «На дні» 
(1957, за М. Горьким), «Червона 
борода» (1965), «Під стукіт трам¬ 
вайних коліс» (1970, обидва — за 
творами С. Ямамото), «Дерсу Уза- 
ла» (1975, на студії «Мосфільм», 
за твором В. Арсеньєва. Золотий 
приз IX Моск. міжнар. кінофести¬ 
валю). Творчість К. утверджує 
високі моральні ідеали. 
Літ.: Акира Куросава. Пер. с япон. 
М., 1977. 
КУРОСЮ, Куро-Сіво, Японська 
течія — тепла течія у Тихому ок., 
біля пд. і сх. берегів Японії. Є 
ланкою заг. субтропіч. кругообігу 
водних мас в пн. частині океану. 
Утворюється у Сх.-Китайському 
м. Осн. частиною К. вважають від¬ 
різок течії від виходу її в океан 
до 35° пн. ш., де вона переходить 
у Пн.-Тихоокеанську течію. Шир. 
біля о. Хонсю бл. 170 км, глиб, про¬ 
никнення до 700 м (на Пн.— 
200 м). Швидкість — від 1—2 до 
7 км/год. Т-ра води у серпні від 25° 
на Пн. до 28° на Пд., у лютому — 
відповідно від 12 до 18°. Солоність 
води на поверхні 34,5%о. Від 
узбережжя Японії К. відтісняє хо¬ 
лодна Курильська течія. За спо¬ 

стереженнями рад. і япон. учених 
(1972) теплі води К. проникають 
в Охотське м. У 1977 в районі К. 
працювала рад. експедиція на 
судні «Дмитро Менделєєв», яка 
досліджувала фіз. характеристики 
вод. мас. К. значно впливає на клі¬ 
мат і гідрологіч. умови пн. части¬ 
ни Тихого океану. І. Ф. Гелетта. 
КУРОЧКІН Василь Степанович 
[28.VII (9.VIII) 1831, Петербург — 
15 (27).VIII 1875, там же] — рос. 
поет, журналіст, громадський діяч. 
Син кріпака, відпущеного «на 
волю». Брат М. С. Курочкіна. 
Учасник революц. руху 60—70-х 
рр., один з ініціаторів і керівни¬ 
ків таємного товариства <3емля і 
воля*. В 1859—73— редактор-ви- 
давець журн. <Искра». Друкував¬ 
ся з поч. 50-х рр. як поет, прозаїк, 
драматург. У поезіях, політ, піс¬ 
нях К. оспівував високі почуття 
трудової людини, закликав до 
сел. революції. В сатиричних вір¬ 
шах висміював кріпосницьку реак¬ 
цію та бурж. лібералізм. Набули 
популярності його переклади з 
П. Ж. Беранже. Т. Шевченко ви¬ 
соко цінив ці переклади, деякі 
з них переписав у свій «Щоденник». 
КУРОЧКІН Микола Степанович 
[2 (14).VI 1830, Петербург — 
2 (14).XII 1884, там же] — рос. 
поет, журналіст, громадський ді¬ 
яч. Брат В. С. Курочкіна. Актив¬ 
ний діяч т-ва <3емля і воля*. 
Допомагав братові у виданні журн. 
<Искра*. В 1865—67 — редактор 
«Книжного вестника», який був 
у ті роки журналом революц.-демо¬ 
кратичного напряму. Співробіт¬ 
ничав в «Отечественн ьіх запис¬ 
ках*. Виступав у пресі з сатирич¬ 
ними віршами та фейлетонами, 
спрямованими проти реакції і 
ліберальних реформ 60-х рр., стат¬ 
тями, критичними оглядами, ре¬ 
цензіями. К.— один із перших 
перекладачів рос. мовою поезій 
Т. Шевченка. Виступав з промо¬ 
вою на похороні Шевченка в Пе¬ 
тербурзі. Поезії К. перекладав 
П., Грабовський. 
КУРОЧКІН Павло Олексійович 
[н. 6 (19).ХІ 1900, с. Горнєво, тепер 
Вяземського р-ну Смол, обл.] — 
рад. військ, діяч, генерал армії 
(з 1959), Герой Рад. Союзу (1945). 
Член КПРС з 1920. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1932 закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 
зе, 1940 — Академію Генштабу. 
Учасник визволення ' Зх. України 
(1939) і рад.-фінл. війни 1939— 
40. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни — команд, арміями, заст. ко¬ 
манд. і команд. Пн.-Зх. фронтом, 
заст. команд. 1-м Укр. фронтом, 
команд. 2-м Білорус, фронтом. 
У 1954—68 — нач. Військ, ака¬ 
демії ім. М. В. Фрунзе. З 1970 — 
інспектор-радник М-ва оборони 
СРСР. Брав участь у створенні 
кіноепопеї «Велика Вітчизняна» 
(Ленінська премія, 1980). Наго¬ 
роджений 4 орденами Леніна, 4 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
КУРС (від лат. сигзиз — біг, 
рух) — 1) Періодичний ступінь 
навчання у вищих і серед, спец, 
навч. закладах (технікумах): пер¬ 
ший К., другий К. і т. д. 2) Закін¬ 
чений у певних межах виклад 
будь-якої наук, дисципліни, га¬ 
лузі знання (див. Курсова систе- 
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ма навчання). 3) Шлях проходжен¬ 
ня морського і повітряного тран¬ 
спорту, напр., курс літака, курс 
судна. 4) Напрям політики, сусп. 
та ін. діяльності. 5) Курс в еко¬ 
номіці . Ціна грошової одиниці 
однієї країни, виражена в грошо¬ 
вих одиницях ін. країни (див. Ва¬ 
лютний курс)] в капіталістичних 
країнах — ціна, по якій на біржі 
купують і продають акції, обліга¬ 
ції, векселі та ін. цінні папери. 
6) Закінчений ряд дій, процедур 
(К. лікування). 
КУРС ЛІТАКА — напрям, за 
яким літак переміщується в повіт¬ 
рі. Є кутом між проекцією поз¬ 
довжньої осі літака на горизон¬ 
тальну площину та пн. напрямом 
меридіана. К. л. відлічують у гра¬ 
дусах (за годинниковою стріл¬ 
кою) від напряму меридіана геогра¬ 
фічного (справжній К. л.) або ме¬ 
ридіана магнітного (магнітний К. 
л.). Визначають К. л. магн. або 
астр. компасом, радіокомпасом та 
ін. приладами. 
курс судна — напрям, за яким 
рухається судно. Являє собою кут 
у горизонтальній площині між діа¬ 
метральною (тобто поздовжньою) 
площиною судна та площиною ме¬ 
ридіана. К. с. відлічують у граду¬ 
сах (від 0 до 360°) за годиннико¬ 
вою стрілкою від пн. частини ком¬ 
пасного (компасний К. с.) або 
геогр. (справжній К. с.) меридіана. 
Компасний курс (на ньому удер¬ 
жують судно) та курс справжній 
(його прокладають на навігаційній 
карті вручну або користуючись 
автопрокладачем) через похибки 
приладів не завжди збігаються. Ви¬ 
значають К. с. за допомогою гіро¬ 
компаса або магн. компаса. 
КУРСАНОВ Андрій Львович [н. 
26.Х (8.XI) 1902, Москва] — рос. 
рад. фізіолог і біохімік рослин, 
акад. АН СРСР (з 1953), Герой 
Соціалістичної Праці (1969). За¬ 
кінчив Моск. ун-т (1926). Працю¬ 
вав у н.-д. ін-ті цукрової пром-сті 
(1929—44) та Моск. с.-г. академії 
ім. К. А. Тімірязєва (1929—38), 
Ін-ті біохімії АН СРСР (1935— 
53); з 1944 — професор Моск. 
ун-ту, з 1952 — директор Ін-ту 
фізіології рослин ім. К. А. Тімі¬ 
рязєва АН СРСР. Праці К. при¬ 
свячені вивченню обміну речовин 
у рослин. Розробив вчення про 
пересування органічних речовин 
в рослинах та відкладання їх в 
запас. Вивчав дію ферментів у 
живій рослинній клітині, шляхи 
утворення в рослинах речовин 
фенольного характеру, фізіоло¬ 
гію хворих рослин тощо. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, 2 
ін. орденами, медалями. 
КУРСИ — одна з форм підготов¬ 
ки й підвищення кваліфікації ро¬ 
бітників для різних галузей нар. 
господарства, працівників держ. 
апарату, культури, освіти та охо¬ 
рони здоров’я. Підготовка на К. 
здійснюється гол. чин. з професій, 
які не потребують тривалого нав¬ 
чання (робітники масових профе¬ 
сій). Організуються К. також для 
набуття проф. знань, умінь і на¬ 
вичок (з стенографії, машинопису, 
крою та шиття, плетіння, іноз. 
мов, по підготовці до вступу у навч. 
заклади та ін.). Найбільш пошире¬ 
ні К. підвищення кваліфікації 
спеціалістів у різних галузях нар. 

г-ва. Є постійні й тимчасові К. 
Строки навчання залежать від 
змісту й мети навчання. Як пра¬ 
вило, навчання безплатне; ті, хто 
навчається на денних К., одержу¬ 
ють стипендію або їм зберігається 
зарплата за місцем роботи. Після 
закінчення К. спеціаліст отримує 
свідоцтво й забезпечується робо¬ 
тою. 
КУРСЙВ (лат. сигзіуцз, від сиг- 
5118 — біг) — 1) Скорописний ПО- 

черк латинської, грец. та ін. сис¬ 
тем письма. Характерні особ¬ 
ливості К.— написання кількох 
літер одним безперервним рухом 
пера, значний нахил управо, по¬ 
в’язання кількох знаків в один 
(див. Лігатура). Найдавніший 
античний К. відомий з 1—2 ст. 
н. е. У візант.-грецькому пись¬ 
мі поширився з 9 ст. у канцелярсь¬ 
кому, дипломатичному і торг, 
листуванні. Про К. у рос. та 
укр. письмі див. ст. Скоропис. 
2) Друкарський похилий шрифт, 
подібний до рукописного. Викори¬ 
стовується для виділення частини 
тексту, складеного прямим шриф¬ 
том. Г. Т. Солонська. 
КУРСОВА СИСТЕМА НАВ¬ 
ЧАННЯ — система, за якою нав¬ 
чальні плани і графіки занять у 
вищих і середніх спец. навч. за¬ 
кладах СРСР будуються з ураху¬ 
ванням комплексного взаємозв’яз¬ 
ку між окремими навч. предмета¬ 
ми і циклами наук — суспільни¬ 
ми, загальнонауковими, профі¬ 
люючими. Цим забезпечується 
структурна єдність лекційних та 
практичних занять, виробничої 
практики, послідовність у набутті 
знань і практичній підготовці спе¬ 
ціаліста. За К. с. н. навч. про¬ 
цес будується за курсами, роками 
навчання і семестрами. Кожний се¬ 
местр завершується заліково-ек¬ 
заменаційною сесією. Відвідуван¬ 
ня занять і своєчасне виконання 
курсових та ін. робіт, передбаче¬ 
них навч. планами, є ооов’язко- 
вим для студентів і учнів, за винят¬ 
ком студентів, переведених на інди¬ 
відуальні графіки навчання. 
К. с. н. прийнята в усіх денних 
і вечірніх вищих і серед, спец, 
навч. закладах (ф-тах, відділен¬ 
нях). Вона дає змогу створити у 
навч. закладі й на ф-ті чіткий 
режим навч. процесу й самостій¬ 
ної роботи студентів, перспективно 
планувати роботу гуртків, ф-тів 
громад, професій тощо. Студен¬ 
там заочного навчання дозволя¬ 
ється виконувати завдання і скла¬ 
дати заліки та екзамени протягом 
усього навч. року за принципом 
предметно-курсової системи нав¬ 
чання. /• /• Кобиляцький. 
КУРСОГРАФ (від курс і грец. 
урафш — пишу) — навігаційний 
прилад, що автоматично записує 
(в градусах) курс судна у часі 
на паперову стрічку — курсограму. 
К. (мал.) діє разом з гірокомпасом. 
КУРСЬК — місто, центр Курської 
області РРФСР, райцентр. Роз¬ 
ташований на р. Тускарі при її 
впадінні в Сейм (бас. Дніпра), 
на автомагістралі Москва — Сім¬ 
ферополь. Залізнич. вузол. 383 
тис. ж. (1980). В літописах згаду¬ 
ється з 1032. Був фортецею Київ¬ 
ської Русі. В 14 ст. К. захопила 
феод. Литва. Повернуто Росії 
1508. З кін. 16 до 18 ст. Курська 

фортеця відігравала важливу роль 
у захисті Рос. д-ви від наскоків 
Крим, татар. Велике анти феод, 
повстання відбулося в К. 1648. З 
1780 К.— центр намісництва, з 
1797 — губернії. Перші с.-д. гурт¬ 
ки виникли 1894—95, більшови¬ 
цька орг-ція — 1903. Трудящі К. 
брали активну участь у революції 
1905—07. Рад. владу проголошено 
26.XI (9.XII) 1917. З 1934 К.— 
обл. центр. Під час Великої Віт- 
чизн. війни поблизу міста відбула¬ 
ся Курська битва 1943. Місто 
нагороджено орденом Вітчизняної 
війни 1-го ступеня (1980).'Провід¬ 
не місце в пром-сті К. належить 
машинобудуванню, в т. ч. елект- 
ротех. та приладобудуванню (заво¬ 
ди: електроапаратний, «Акумуля¬ 
тор», лічильних машин — найбіль¬ 
ший в країні, пересувних агрегатів, 
підшипників та ін.). К.— важли¬ 
вий центр хім. пром-сті (вироби, 
синтетичного волокна, гумотех. ви¬ 
робів, мед. препаратів). Розвива¬ 
ється легка (шкіряно-взут., швей¬ 
на, трикотажна) та харч, (вироби, 
м’ясо-мол. продуктів, борошна, 
крупи, консервів, кондитерських 
та тютюнових виробів тощо) 
пром-сть. Підприємства буд. мате¬ 
ріалів, ТЕЦ. 
У К.— політех., с.-г., мед., пед. 
ін-ти, філіал Всесоюзного заочно¬ 
го фінанс.-екон. ін-ту, 12 серед, 
спец. навч. закладів. Всесоюзний 
н.-д. ін-т захисту грунтів від еро¬ 
зії та ін. Театри — драм. ім. О. С. 
Пушкіна, ляльок, філармонія, 
цирк. Краєзнавчий та воєнно- 
істор. Курської битви музеї, 
картинна галерея ім. О. О. Дей¬ 
неки. 
КУРСЬКА АЕС — атомна електро¬ 
станція поблизу м. Курська. Про¬ 
ектна потужність 4 млн. кВт. 
Перша черга К. АЕС складається 
з двох енергоблоків потужністю 
по 1 млн. кВт кожний. В 1976 вве¬ 
дено в експлуатацію перший блок 
станції, 1978 — другий. Кожний 
блок має 2 турбогенератори по 
500 тис. кВт. Будується (1979) 
друга черга станції. На К. АЕС 
встановлено найпотужніші в кра¬ 
їні багатоканальні уран-графіто- 
ві реактори. О. С. Бурлака. 
КУРСЬКА БЙТВА 1943 — одна 
з найбільших операцій Великої 
Вітчизняної війни Радянського 
Сспозу 1941 —45 по розгрому стра¬ 
тегій. угруповання нім.-фашист, 
військ; проходила з 5 по 23.VII в 
оборонних, а з 12.VII по 23.VIII — 
в наступальних боях Рад. Армії. 
Навесні 1943 нім.-фашист, коман¬ 
дування розраховувало взяти ре¬ 
ванш за поразку своїх військ під 
Сталінградом і повернути хід війни 
на свою користь. Прагнучи викори¬ 
стати вигідне стратегій, положення 
своїх військ у районі Курського ви¬ 
ступу, ворог вирішив збіжними 
ударами з Пн. та Пд. в напрямі 
на Курськ оточити й знищити рад. 
війська, які тримали оборону. 
Після цього передбачалось розви¬ 
нути наступ на Москву і провести 
операцію проти Ленінграда, для 
чого ворог створив велике військ, 
угруповання: 900 тис. чол., 10 тис. 
гармат і мінометів, до 2700 танків 
і штурмових гармат, понад 2 тис. 
літаків. Рад. командування намі¬ 
чало на літо 1943 почати кампанію 
широкими наступальними діями. 

КУРСЬКА БИТВА 
1943 

В. С. Курочкін. 

М. С. Курочкін. 

А. Л. Курсанов. 



зо 
КУРСЬКА 
МАГНІТНА 
АНОМАЛІЯ 

Проте внаслідок аналізу обстанов¬ 
ки було* прийнято рішення перейти 
по оборони. Курський виступ обо¬ 
роняли на Пн. війська Центр, 
фронту (команд.— генерал армії 
К. К. Рокоссовський), на Пд.— 
війська Ворон, фронту (команд.— 
генерал армії М. Ф. Ватутін), 
у тилу було зосереджено резерв — 
Степовий фронт (команд.— гене¬ 
рал-полковник І. С. Конев). 5.VII 
нім.-фашист війська, зосереджені 
на Пн. і Пд. від Курська, перейшли 
в наступ, але зустріли стійку обо¬ 
рону рад. військ. Нім.-фашист, 
військам не вдалося досягти постав¬ 
леної мети: просування їхніх 
військ на Пн. Курської дуги ста¬ 
новило 10 км, а на Пд.— 35 км. 
12.VIІ настав переломний момені 
битви: рад. війська в районі Прохо- 
ровки виграли найбільшу зустріч¬ 
ну танк, битву часів 2-ї світової 
війни і перейшли в контрнаступ. 
На Орловському напрямі внаслі¬ 
док дій військ Брян. і лівого крила 
Зх. фронтів 5.VIII було визволено 
Орел: 8.VIII рад. війська підійш¬ 
ли до Брянська. На Бєлгородсько- 
Харківському напрямі війська Во¬ 
рон. і Степового фронтів З.VIII 
перейшли в контрнаступ і 5^111 
визволили м. Бєлгород, 23.VIII — 
Харків. Під час К. б. ворог втратив 

понад 500 тис. чол., 1500 танків, 
З тис. гармат, понад 3700 літаків. 
В результаті перемоги рад. військ 
у К. б. 1943 створилися сприятливі 
умови для визволення Лівобереж¬ 
ної України і виходу до Дніпра. 
Стратегічна ініціатива остаточно 
перейшла до рад. командування. 
Перемогою під Курськом завер^ 
шився корінний перелом у ході 
війни. В 1980 міста Бєлгород, 
Курськ, Орел нагороджено орде¬ 
ном Вітчизняної війни 1-го ступе¬ 
ня. І. Д. Єршов. 

КУРСЬКА МАГНІТНА АНОМА¬ 
ЛІЯ — один з найбільших в СРСР 
басейнів з покладами багатих за¬ 
лізних руд. Розміщена на тер. 
Курської, Бєлг., Орлов. і частко¬ 
во Ворон, та Брян. областей 
РРФСР. Пл. 80 000 км2. У гео- 
структурному відношенні К. м. а. 
пов’язана з пд.-зх. схилом Во¬ 
рон. антеклізи Східно-Європейсь¬ 
кої платформи. В геол. будові 
беруть участь дислоковані породи 
докембрію, представлені гнейса¬ 
ми, амфіболітами, сланцями, 
кварцитами, вапняками з інтру- 
зіями гранітоїдів та ін. магматич¬ 
них порід. На денудованій поверх¬ 
ні (див. Денудація) докембрійських 
порід розвинута потужна кора 
вивітрювання, з якою пов’язані 
багаті залізні руди; вона перекри¬ 
та осадочними відкладами верх¬ 
ньо девонського, нижньокам.-вуг., 
юрського, крейдового, палеогено¬ 
вого й антропогенового віку, заг. 
потужністю від 100 м до 750 м. В 
осадочних відкладах — від 4 до 
7 водоносних горизонтів. У межах 
К. м. а. виявлено 2 типи заліз, 
руд: первинні руди й багаті руди. 
Первинні руди представ¬ 
лені докембрійськими залізистими 
кварцитами; осн. рудні мінера¬ 
ли — магнетит і гематит. Потуж¬ 
ність пластів залізистих кварци¬ 
тів архейського віку (див. Архейсь¬ 
ка ера і група) 10—15 м, протеро¬ 
зойського (див. Протерозойська 
ера і група) — 80—350 м, вміст 
заліза відповідно 22—44% та 29— 
39%. Багаті руди явля¬ 
ють собою залишкову кору вивіт¬ 
рювання залізистих кварцитів. їх¬ 
ня потужність від 10—25 м до 
300 м. Вміст заліза пересічно від 
55 до 62%. 
Магнітні аномалії в межах К. м. 
а. відомі з 1783. З 1920 почала пра¬ 
цювати Особлива комісія по дос¬ 
лідженню К. м. а., яку очолював 
І. М. Губкін. У 1923 було виявлено 
свердловинами залізисті кварци¬ 
ти, 1932 — багаті руди. Пром. 
освоєння К. м. а. розпочато 1952. 
Добувають заліз, руди відкритим 
і підземним способами, розроб¬ 
ляють Михайлівське, Короб ков- 
ське, Лебединське, Стойленське 
родовища. На базі унікальної ви¬ 
сокоякісної сировини для мета¬ 
лург. пром-сті в районі К. м. а. 
формується тер.-виробничий комп¬ 
лекс загальносоюзного значення. 
Літ.: Геология, гидрогеология и желез- 
ньіе рудьі бассейна Курской магнит- 
ной аномалии, т. 3. М., 1969. 

/. М. Леоненко, 

курська Область — у складі 
РРФСР. Утворена 13.VI 1934. 
Розташована в центрі Європ. час¬ 
тини СРСР. Площа 29,8 тис. км2. 
Нас. 1385 тис. чол. (на 1.1 1980). 
Осн. населення — росіяни, жи¬ 

вуть також українці. Міськ. на¬ 
селення — 49%. Поділяється на 
28 районів, має 9 міст і 21 с-ще 
міськ. типу. Центр — м. Курськ. 
К. о. нагороджено орденами Леніна 
(1957, 1968). К. о. займає пд.-зх. 
частину Середньоросійської висо¬ 
чини (заввишки до 275 м). Поверх¬ 
ня області дуже порізана долина¬ 
ми річок, ярами та балками. Ве¬ 
деться боротьба з ерозією грунтів. 
Корисні копалини: залізна руда 
(пн.-зх. крило Курської магніт¬ 
ної аномалії, найбільше родови¬ 
ще — Михайлівське), фосфорити, 
крейда, мергель, глини, піски то¬ 
що. Клімат помірно континенталь¬ 
ний. Пересічна т-ра січня від —7,7° 
на Зх. до—9,4° на Пн., липня 
відповідно +19,4 і +18,8°. Опадів 
550—600 мм на рік. Гол. ріки— 
Сейм з притоками Свапою і Туска- 
рем та Оскол. Грунти переважно 
чорноземні, на Пн. Сх.—сірі лісові. 
К. о. розташована гол. чин. у лісо¬ 
степ. зоні. Ліси займають 9% її 
тер. (дуб, в’яз, липа, клен). При¬ 
родна степова рослинність зберег¬ 
лася лише на заповідних ділянках 
Центральночорноземного заповід¬ 
ника імені В. В. Альохіна. 
В г-ві К. о. провідне місце посідає 
залізорудна, маш.-буд. і метало- 
обр. та хім. пром-сть. Енергетика 
області базується на довізному па¬ 
ливі — донец. вугіллі та природ¬ 
ному газі з Шебелинки. Стала до 
ладу Курська АЕС. На базі родо¬ 
вищ Курської магнітної аномалії 
розвивається залізорудна пром-сть 
(Михайлівський гірничозоагачув. 
комбінат). Руди розробляють 
відкритим і підземним способа¬ 
ми. Машинобудування і метало¬ 
обробка представлені вироби, при¬ 
ладів, с.-г. машин, устаткування 
для харч, пром-сті, шари копі д- 
шисіників, електротех. виробів, 
мех., рем.-мех. підприємствами. 
Розвивається хім. (капрон, мелан, 
поліпропілен, гумотех. вироби, мі¬ 
неральні добрива, фарм. препа¬ 
рати) та буд. матеріалів пром-сть. 
Значного розвитку набули легка 
(швейна, трикотажна, шкіряно- 
взут., коноплеобр. галузі) та харч, 
(зокрема, цукр., борошномельна, 
маслосироробна, консервна, м’яс¬ 
на, спирто-горілчана) пром-сть. 
Провідна галузь с. г.— землероб¬ 
ство. Вирощують зернові (жито, 
пшеницю, ячмінь та ін.— пере¬ 
важно ярі), тех. (коноплі, цукр. 
буряки — 3-є місце в РРФСР за по¬ 
сівами), кормові культури, картоп¬ 
лю, овочі. Садівництво. Розводять 
велику рогату худобу, свиней, 
овець і кіз. Птахівництво, звірів¬ 
ництво (песець, норка), у штучних 
водоймах — розведення риби. Тер. 
області проходять залізничні ма¬ 
гістралі: Москва — Курськ — Хар¬ 
ків (електрифікована), Брянськ — 
Льгов — Харків, Київ — Воронеж 
та ін. Розвивається автомоб. (авто¬ 
магістралі: Москва — Курськ — 
Сімферополь, Курськ — Тім — 
Воронеж, Курськ — Льгов — 
Рильськ) та повітр. транспорт. 
У К. о.— 4 вузи (політех., с.-г., 
пед., мед. у Курську), 27 серед, 
спец. навч. закладів, 5 музеїв, 
у т. ч. воєнно-ісгор. музей Курсь¬ 
кої битви в Курську; театри — 
драматичний та ляльок; картин¬ 
на галерея ім. О. О. Дейнеки в 
Курську- 
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КУРСЬКИЙ Дмитро Іванович 
[22.Х (З.ХІ) 1874, Київ — 20.ХІІ 
1932, Москва] — рад. державний 
і парт. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1904. Н. в сім’ї інженера. 
В 1900 закінчив юрид. ф-т Моск. 
ун-ту. Учасник Грудневого зброй¬ 
ного повстання 1905 в Москві. 
У 1907—09 — член Моск. обл. бю¬ 
ро ЦК РСДРП(б). З 1914 — в ар¬ 
мії, де вів революц. діяльність. 
У травні — серпні 1917 — голова 
Ради солдат, депутатів 4-ї армії 
Рум. фронту. В жовтні 1917 — 
член Одес. ревкому. В 1918—28 — 
нарком юстиції РРФСР, перший 
рад. генеральний прокурор. У 
1928—32 — посол СРСР в Італії. 
В 1924—27 — голова Центр, реві¬ 
зійної комісії ВКП(б). На XV з’їз¬ 
ді партії обраний членом ЦКК 
ВКП(о). З 1921 — член Президії 
ВЇІВК, з 1923 — Президії ЦВК 
СРСР. 
КУРТАД (Соигіасіе) П’єр (3.1 1915, 
Баньєр-де-Бігор, деп. Верхні Пі¬ 
ренеї — 14.У 1963, Париж) — 
франц. письменник і журналіст. 
Член Франц. компартії з 1942, з 
1954 — член її ЦК. Учасник Руху 
Опору. З 1960 — кореспондент 
<Юманіте> у Москві. Автор публі¬ 
цистичних книг -«Нотатки про ан- 
тикомунізм» (1946), «Вбивство в 
Афінах» (1952, у співавт.), зб-к 
оповідань «Епізоди» (1946) і «Ви¬ 
щі тварини» (1956), філос. роману 
«Ельсенор» (1949), антивоєнних 
романів «Джіммі» (1951), «Чорна 
ріка» (1953). В романі «Красна 
площа» (1961) змальовано долю 
франц. інтелігента-комуніста на 
фоні істор. подій у Франції і 
СРСР протягом чверті століття, 
починаючи з 30-х рр. 
Ге.? Рос. перек л.— Джимми. М., 
1953; Красная площадь. М., 1963. 

В. І. Пащенко. 

КУРТУАЗНА ЛІТЕРАТУРА (від 
франц. соигіоіз — ввічливий, лю¬ 
б’язний) — придворно-лицарський, 
світський напрям л-ри 12—14 ст. 
Розвинувся у Франції, Англії, 
Німеччині, пізніше — в Іспанії, 
Італії та на Бл. Сході. Осн. жан¬ 
ри К. л.— лірика, роман, новела. 
Провідні теми — уславлення осо¬ 
бистих чеснот, мужності та кохан¬ 
ня, служіння дамі. У романах і 
новелах розроблялись античні, ві¬ 
зантійські та бретонські (Арту- 
рівський цикл, роман про св. 
Грааля) сюжети, трактовані в аван¬ 
тюрно-фантастичному плані. В кра¬ 
щих зразках К. л. (романи про Трі- 
стана й Ізольду та ін.) змальо- 
вапо зіткнення особистих почуттів 
людини з феод, звичаями і зако¬ 
нами релігії. Найвідоміші пред¬ 
ставники К. л.: Бертран де Борн, 
Бернарт де Вентадорн (Прованс), 
Кретьєн де Труа, Марія Фран¬ 
цузька (Франція), Вальтер фон 
дер Фогельвейде, Готфрід Страс¬ 
бурзький і Вольфрам фон Ешен- 
бах (Німеччина). Див. Трубадури, 
Трувери, Мінезингери. 

Н. О. Модестова. 

КУРУКІВСЬКА УГбДА 1625 — 
угода між польс. гетьманом С. Ко- 
нецпольським і козацькою стар¬ 
шиною, яку очолював гетьман 
М. Дорошенко, підписана 26.X 
(5.ХІ) в урочищі Медвежих Лозах 
біля Курукового озера (недалеко 
від сучас. Кременчука) під час 
Жмайла повстання 1625. Перего¬ 

вори почав С. Конецпольський, 
бо його війську, яке зазнало вели¬ 
ких втрат, дальша боротьба проти 
повстанців загрожувала поразкою. 
За К. у. всім учасникам повстання 
надавалася амністія, козац. ре¬ 
єстр збільшувався до 6 тис. чол., 
реєстровим козакам встановлю¬ 
валася щорічна плата за службу 
60 тис. злотих (крім додаткової 
плати старшині), за реєстровцями 
зберігалося право обирати старшо¬ 
го, якого мав затверджувати ко¬ 
роль або коронний гетьман від 
імені короля. Реєстрові козаки 
виселялися з маєтків шляхти і ду¬ 
хівництва і могли користуватися 
козац. привілеями лише на держ. 
землях. їм заборонялося робити по¬ 
ходи на тур.-тат. володіння і всту¬ 
пати в зносини з іноз. урядами. 
Старшина зобов’язалася всіх, ви¬ 
ключених з козац. війська (бл. 40 
тис. чол.), повернути під владу 
панів, поставити на Запоріжжі за¬ 
логу (1 тис. чол.) для боротьби з 
нереєстровими козаками. Певного 
мірою захищаючи станові привілеї 
козац. старшини, К. у. суперечила 
життєвим інтересам широких мас 
укр. селянства та нереєстрового 
козацтва, які її не визнавали і до¬ 
бивалися в повстанській боротьбі 
визволення від тяжкого соціаль¬ 
ного, нац. та реліг. гніту польс. 
магнатів і шляхти. А. 3. Барабой. 
КУРУЛТАЙ (тюрк.)— 1) У 
монг. і тюрк, народів — збори, 
конференція, з’їзд, а також свято, 
бенкет. 2) В Бухарській Народній 
Радянській Республіці та Хорезм- 
ській Народній Радянській Рес¬ 
публіці — найвищий орган держ. 
влади. 
КУРУЦІВ ПОВСТАННЯ — виз¬ 
вольна антигабсбурзька війна в 
Угорському королівстві. Осн. ру¬ 
шійною силою її були озброєні 
селяни — куруци (угор. кигисок — 
хрестоносці; так називали в Угор¬ 
щині після антифеод. Дожі Дєрдя 
повстання 1514 учасників анти- 
габсбурзького визвольного руху). 
Див. Ракоці Ференца II рух 
1703—11. 
КУРУШ — 1) Розмінна монета 
Туреччини, дорівнює Чюо турець¬ 
кої ліри або 40 пара 2) Див. 
Керш. 
КУРФіЬРСТИ (нім. КшТйгзІеп, 
від Киг — обрання і Ейгзі — 
князь) — у <Священній Римській 
імперії» князі, за якими з 13 ст. 
було закріплено право обирати ко¬ 
роля (імператора). Права та при¬ 
вілеї К. було оформлено Золотою 
буллою Карла IV 1356. К. були 
архієпископи трірський, кельнсь¬ 
кий і майнцський, світські князі 
Саксонії, Бранденбургу і Пфаль- 
цу, король Чехії. Пізніше кур- 
фюрствами стали Ганновер (1692, 
закріплено 1708), Вюртемберг, Ба- 
ден, Гессен-Кассель, Зальцбург 
(1803). З ліквідацією імперії 
(1806) титул К. зберігався лише за 
правителями Гессен-Касселю (до 
1866). 
КУРЧАТОВ Ігор Васильович 
[ЗО.ХІІ 1902 (12.1 1903), м. Сім, те¬ 
пер Ашинського р-ну Челяб. обл.— 
7.II 1960, Москва] — рос. рад. 
фізик, один з організаторів рад. 
атомної науки і техніки, акад. 
АН СРСР (з 1943), тричі Геройї 
Соціалістичної Праці (1949, 1951,! 
1954). Член КПРС з 1948. Закін¬ 

чив Кримський ун-т (1923). З 1925 
працював у Ленінгр. фіз.-тех. 
ін-ті. В 1943 організував і очолив 
лабораторію, яку згодом перетво¬ 
рено на Ін-т атомної енергії АН 
СРСР. Перші наук, праці К., зо¬ 
крема дослідження електр. вла¬ 
стивостей сегнетової солі, лягли в 
основу вчення про сегнетоелектри¬ 
ки. З 1933 працював у галузі фі¬ 
зики атомного ядра. Разом зі спів¬ 
робітниками відкрив явище ядер¬ 
ної ізомерії штучно-радіоактивних 
ізотопів (1935). Під його керів¬ 
ництвом Г. М. Фльоров і К. А. 
Петржак відкрили спонтанний по¬ 
діл урану-235 (1940). Під керів¬ 
ництвом К. споруджено перший в 
Європі атомний реактор (1946), 
створено першу рад. атомну (1949) 
і першу в світі термоядерну (1953) 
бомби, побудовано першу в світі 
атомну електростанцію (1954), роз¬ 
почато дослідження з проблеми ке¬ 
рованого термоядерного синтезу. 
Нагороджений 5 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1942, 1949, 1951, 
1954. Ленінська премія, 1957. По¬ 
хований на Красній площі біля 
Кремлівської стіни. Ім’я К. при¬ 
своєно Ін-ту атомної енергії АН 
СРСР та Бєлоярській атомній 
електростанції. АН СРСР вста¬ 
новила медаль ім. Курчатова, яку 
присуджує за видатні праці в га¬ 
лузі ядерної Фізики. 
Літ.: Головин И. Н. И. В. Курчатов. 
М., 1967; Асташенков П. Т. Акаде- 
мик И. В. Курчатов. М., 1971. 
КУРЧАТОВІЙ (КигсЬаІоуіит; за 
ім’ям рад. фізика І. В. Курчато¬ 
ва). Ки — штучно одержаний ра¬ 
діоактивний хім. елемент IV гру¬ 
пи періодичної системи елементів 
Д. І. Менделєєва, ат. н. 104. Одер¬ 
жано ізотопи К. з масовими числа¬ 
ми 255—261, серед яких найбільш 
довгоживучий 261Ки з періодом 
піврозпаду бл. 65 с. Вперше К. 
(2б0Ки) був одержаний 1964 у Дуб¬ 
ні (СРСР) групою рад. фізиків на 
чолі з Г. М. Фльоровим. У 1969 
амер. учені А. Гіорсо та ін. спові¬ 
стили про одержання у Берклі 
(СІЛА) ізотопів 104-го елемента 
з масовими числами 257, 258, 261 
і запропонували назвати його ре¬ 
зерфорді єм (КО- К.— перший 
«трансактиноїдний» елемент, за 
хім. властивостями є аналогом 
гафнію. В. Л. Павлов. 
КУРЧЕНКО Василь Єрофійович 
[н. 9 (22).VIII 1902, м. Глобине, 
тепер Полтав. обл.] — ветеран 
колгоспного руху на Україні, я 
1932 до квітня 1976 — голова кол- 

КУРЧЕНКО 

І. В. Курчатов. 

В. Є. Курченко. 
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КУРШІ 

О. Я. Кусенко. 

Кусково. Палац. Архі¬ 
тектор К. І. Бланк. 
1769-75. 

Куряча сліпота росій¬ 
ська: 
1 — загальний вигляд 
рослини: 
2 — квітка; 
3 — плід. 

госпу ім. Мічуріна Глобинського 
р-ну Полтав. обл. (з квітня 1976 
пенсіонер союзного значення). Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1958), 
засл. працівник сільс. г-ва УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1939. Кол¬ 
госп, очолюваний К., в 1967 наго¬ 
роджений орденом Леніна. К.— 
делегат XXII з’їзду КПРС та XX 
з’їзду Компартії України. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 5-го 
скликання та депутат Верховної 
Ради УРСР 6—8-го скликань. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 

Т. Г. Ляховенко. 

КУРШІ (в руських літописах — 
корсь, латинізована назва — ку- 
рони) — давньолатиське плем’я, 
яке жило на пд.-зх. узбережжі Бал¬ 
тійського м., переважно на тери¬ 
торії сучас. Зх. Латвії. В писем¬ 
них джерелах уперше згадується 
в кін. 9 ст. Заняття К.— землероб¬ 
ство, тваринництво, рибальство, 
мисливство, ремесла і торгівля. 
До поч. 17 ст. К. злилися з ін. ла- 
тис. племенами (земгалами і лат- 
галами) в єдину латиську народ¬ 
ність. 
КУРЯЧА СЛІПОТА — 1) Нонея 
(ІЧопеа) — рід рослин родини 
шорстколистих. Одно- або багато¬ 
річні шерег исто-за лозисто-во лосис- 
ті трави з прямостоячими розгалу¬ 
женими стеблами і цілісними ли¬ 
стками. Квітки зібрані в прості 
облистнені завійки; віночок труб¬ 
часто-лійковидний, темно-пурпу¬ 
ровий або жовтий. Плід — горі¬ 
шок. Відомо 35 видів, поширених 
в Європі, Пн. Африці і Зх. Азії. 
В СРСР — 16 видів, з них в УРСР 
— 6. Найпоширеніші К. с. звичайна 
(М. риііа), К. с. російська (ЇМ. гоз- 
$іса). 2) Народна назва деяких 
видів з роду жовтець, зокрема 
жовтецю їдкого. 
КУРЯЧА СЛІПОТА — втрата 
здатності бачити при слабкому 
освітленні (присмерком, вночі). 
Те саме, що й гемералопія. 
КУСЄНКО Ольга Яківна (н. 11.XI 
1919, Канів, тепер Черкас, обл.) 
— укр. рад. актриса, нар. арт. 
СРСР (з 1967). Член КПРС з 1953. 
В 1937—41 навчалася в Київ, 
театр, ін-ті. З 1942 — артистка Ста- 
лінгр. фронтов. театру, потім — 
театру 4-го Укр. фронту. З 1944 — 
в Київ. укр. драм, театрі ім. 
І. Франка. Ролі: Галя (-«Циганка 
Аза» Старицького), Ольга, Васи- 
лина («Макар Діброва», ч Калино¬ 
вий гай» Корнійчука), Меланка 
(чСвіччине весілля» Кочерги), Вар¬ 
ка (чДума про Британку» Яновсь- 
кого), Одарка (чФараони» Коло- 
мійця), Варя (ч Вишневий сад» 
Чехова), Софія Марківна (чСта- 
рик» Горького), Васілуца (чКаса 
маре» Друце), Беатріче, Регана 
(ч Багато галасу'даремно», ч Король 
Лір» Шекспіра) та ін. З 1973 К.— 
голова Президії Правління Укр. 
театр, т-ва. Нагороджена ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. Держ 
премія СРСР, 1951. 

, Л. М. Дворниченко. 
КУСКО — місто на Пд. Перу, 
адм. ц. департаменту Куско. Роз¬ 
ташований на вис. понад 3400 м 
над р. м. в долині р. Уатанай (бас. 
Амазонки). Залізнична станція. 
120 тис. ж. (1972). Торг, центр зем¬ 
леробсько-скотарського району. 

Невеликі підприємства текст., 
шкіряної, харч, (вироби, цукру, 
пива, шоколаду) пром-сті. Кустар¬ 
ні промисли. Ун-т (засн. 1692). 
2 музеї (у т. ч. Ін-ту археології). 
Центр туризму. Засн. бл. 1100. 
Старовинна столиця д-ви інків. 
Залишки давніх інкських споруд. 
Поблизу К.— давні інкські посе¬ 
лення (у т. ч. місто-святилище і 
фортеця Мачу-Пікчу). 
КУСКбВО — палацово-парковий 
ансамбль (кол. заміська резиден¬ 
ція графів Шереметєвих), пам’ят¬ 
ка рос. архітектури 18 ст. З 1960 — 
в складі Москви (Перовський р-н). 
Включає дерев’яний в стилі рос. 
класицизму палац (1769—75), ку¬ 
хонний флігель (1775) і церкву 
(1737—39), регулярний парк з 
скульптурами і павільйонами то¬ 
що. Інтер’єри палацу оздоблено 
розписом, ліпленням, позолотою, 
декоративними тканинами. Ан¬ 
самбль споруджено архітекторами- 
кріпаками Ф. Аргуновим, О. Ми- 
роновим та ін. З 1918 К.— музей- 
садиба. З 1938 в К. розміщено 
Музей кераміки та музей чСадиба 
Кусково 18 століття». 
КУСКУСОВІ, лазячі сумчасті 
(РЬаІап^егісІае) — родина хребет¬ 
них тварин ряду сумчастих. Довж. 
тіла 6—82 см. Хвіст довгий, хва¬ 
тальний, іноді {коала) редукова¬ 
ний. Лапи хватальні, перший па¬ 
лець протиставлений іншим. Воло¬ 
сяний покрив м’який, щільний, 
переваж, короткий, однотонний, від 
чорного, бурого й сірого до жовтого 
й білого кольорів, деякі — строка¬ 
ті. Пошир. К. в Австралійській 
біогеографічній області. В роди¬ 
ні 14 родів (43 види), зокрема 
кускус (РЬаІап^ег), кузу (ТгісЬо- 
зигиз), сумчаста летяга (Реіаигиз) 
та ін. Живуть в лісових районах. 
Деревні тварини. Активні вночі, 
вдень ховаються в дуплах, покину¬ 
тих гніздах птахів тощо. Живлять¬ 
ся К. переважно рослинною їжею, 
окремі — комахоїдні або всеїдні. 
Раз (або двічі) на рік самка народ¬ 
жує 1—4 малят. Деякі К.— об’єк¬ 
ти промислу заради хутра і м’яса. 
Тепер К. нечисленні і перебувають 
під охороною закону. 
КУСКУ ТА — рід паразитних рсс- 
лин родини повитицевих. Те саме, 
що й повитиця. 
КУСНЄВИЧ (Кизпіе\уісг) Анд- 
жей (н. ЗО.XI 1904, с. Ковиничі, 
тепер Самбірського р-ну Львів, 
обл.) — польс. письменник. Після 
закінчення Ягеллонського ун-ту 
(1935) — на дипломатичній служ¬ 
бі. На поч. 2-ї світової війни пере¬ 
бував у Франції, брав участь у 
Русі Опору. В 1943—45 — в’язень 
фашист, концтаборів. Поверну в- 

О. Я. Кусенко в ролях Меланки 
(чСвіччине весілля» Кочерги) і Рега- 
ни («Король Лір» Шекспіра). 

ся до Польщі 1950. Почав друку¬ 
ватися 1955 як поет. У зб. «Слова 
про ненависть» (1956) закликав до 
зміцнення дружби між польс. і 
укр. народами. Серед перших ро¬ 
манів: «Корупція...» (1961) — про 
Рух Опору на Пд. Франції, «Ерої- 
ка» (1963). Автор зб. поезій «Чор¬ 
тові недогарок» (1959) і «Особис¬ 
тий час» (1962); романів «В дорозі 
до Корінфу» (1964), «Стан нева¬ 
гомості» (1973), повістей «Король 
обох Сіцілій» (1970), «Третє 
царство» (1975). У романі «Зо¬ 
ни» (1971) змалював життя, наст¬ 
рої і діяльність укр. молоді пд. 
Львівщини в 30-х рр. 20 ст. У 
повісті «Урок мертвої мови» (1977) 
відтворив епізоди істор. та політ, 
ситуації на Україні напередодні 
розпаду Австро-Угорщини, жит¬ 
тя і побут гірських районів Львів¬ 
щини. 
Те.: Укр. п'є р е к л.— Третє "цар¬ 
ство. «Всесвіт», 1978, №8—10;_[Вірші]. 
В кн.: Антологія польської поезії, 
т. 2. К., 1979; Рос. перек л.— Со- 
стояние невесомости. М., 1979. 

/. М. Лозинський. 
КУСТАНАЙ — місто, центр Ку¬ 
станайської обл. Каз. РСР. Роз¬ 
ташований на р. Тоболі (бас. Обі). 
Залізнич. вузол. 169 тис. ж. (1980). 
Засн. 1883. З 1893 — місто. В 
1912—13 прокладено залізницю, що 
з’єднала К. з Челябінськом. Рад. 
владу встановлено 25.XII 1917 
(7.1 1918). З 1936 —обл. центр. 
Швидке зростання К. пов’язане з 
освоєнням цілинних земель Пн. 
Казахстану. У пром. комплексі 
міста переважає харч, (м’ясний, 
молочний та млинарський комбі¬ 
нати) та легка (камвольно-сукон¬ 
ний комбінат, швейна ф-ка «Біль¬ 
шовичка», взут. ф-ка) пром-сть. 
Завод хім. волокна, підприємства 
машинобудування, металообр. (ре¬ 
монт автомобілів, с.-г. техніки, 
вироби, запасних частин). У К.— 
педагогічний та сільськогосподар¬ 
ський інститути, 9 середніх спеці¬ 
альних навчальних закладів. Дра¬ 
матичний театр, краєзнавчий му¬ 
зей, філармонія. У К. жив і пра¬ 
цював казахський просвітитель 
І. Алтинсарін. 
кустанайська Область — 
у складі Каз. РСР. Розташована 
на Пн. республіки. Утворена 
29. VII 1936. Площа 114,5 тис. км2. 
Нас. 950 тис. чол. (на 1.1 1980). 
Осн. населення — казахи, живуть 
і росіяни, українці, татари та ін. 
Міськ. нас.— 48%. В К. о.— ІЗ 
районів, 4 міста та 13 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Кустанай. По¬ 
верхня області переважно рівнинна. 
На Пн. Зх.— передгірні рівнини 
та відроги Уралу (вис. 200—250 м), 
на Пн. Сх.— Передтургайська рів¬ 
нина (пд.-зх. частина Західно¬ 
сибірської рівнини) — на Пд.— 
Тургайське плато (вис. до 310 м). 
Корисні копалини: залізна руда 
(Соколовське, Сарбайське, Качар- 
ське, Лисаковське та ін. родовища), 
боксити, азбест, буре вугілля, буд. 
матеріали. Клімат різко конти¬ 
нентальний. Пересічна г-ра січня 
—17, —18е, липня +19, +20° на 
Пн. та +21, +22° на Пд. Харак¬ 
терні сильні вітри. Опадів 300— 
350 мм на рік на Пн. і 190—240 
мм на Пд. Гол. ріка — Тобол з 
притоками Аят, Уй, Убаган. Ба¬ 
гато невеликих озер (Сариколь. 



1 

З 2 

До ст. Курилас О. П. 
1. На Гуцульщині. 1942. 2. Гуцульська пара. 
1937. Обидві — Львівський музей українсько¬ 
го мистецтва. 3. Гуцули читають газету. Аква¬ 
рель. 1945. Державний музей українського 
образотворчого мистецтва в Києві 



До ст. Матейко Я. 1. Рейтан у сеймі. 1866. Національний музей. Варшава. 2. Портрет дітей художника. 1879. Львівська 
картинна галерея. 

V
. 
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Койбагар, Теніз та ін.— прісні; 
Кушмурун, Саримойин, Карасор та 
ін.— солоні). У пн. частині — чор¬ 
ноземні грунти, на незайманих 
ділянках — різнотравно-ковилова 
рослинність. Трапляються березо¬ 
во-осикові колки та соснові бори. 
На півдні — типчаково-ковилова 
рослинність на каштанових грун¬ 
тах 
У нар.-госп. комплексі республіки 
К. о. виділяється гірничорудною 
пром-стю та розвинутим с г Про¬ 
відне значення має добування та 
збагачення заліз, руди (Соколов- 
сько-Сарбайський комбінат). Є 
азбестовий комбінат (Джетигара). 
Розвинуті металообр. (авторем., 
моторорем., мех. з-ди), легка 
(текст., взут., швейна), харч, (бо¬ 
рошномельна, м’ясна, пивоварна, 
маслоробна, кондитерська) проми¬ 
словість, буд. індустрія (з-ди: 
залізобетонних виробів та конст¬ 
рукцій, силікатної цегли, стінових 
матеріалів тощо); завод хімічного 
волокна. 
Енергетика базується на девізно¬ 
му вугіллі, мазуті та газі. Фор¬ 
мується Кустанайський тер.-ви¬ 
робничий комплекс. Гол. пром. 
центри: Кустанай, Рудний, Джети¬ 
гара, Лисаковськ, Комсомолець. 
Внаслідок освоєння цілинних та 
перелогових земель посівні площі 
зросли більше ніж у 5 раз. Провід¬ 
на галузь с. г.— землеробство зер¬ 
нового напряму. Осн. зернові куль¬ 
тури: яра пшениця, ячмінь, овес. 
Крім зернових, вирощують кормо- 
ві (кукурудза на силос і зелений 
корм, багаторічні та однорічні 
трави), овоче-баштанні, картоп¬ 
лю. Розвинуті молочно-м’ясне ско¬ 
тарство, свинарство, птахівництво, 
тонкорунне вівчарство. Розводять 
також коней, в озерах — рибальст¬ 
во. Гол. з-ці: Троїцьк — Куста¬ 
най — Кокчетав, Магнітогорськ — 
Картали — Тобол — Кушмурун — 
Цілиноград, Кустанай — Тобол — 
Джетигара. У внутр. перевезеннях 
важливу роль відіграє автомоб. 
транспорт. Розвивається повітр. 
транспорт. У К. о.— пед., індуст¬ 
ріальний та с.-г. ін-ти, 17 серед, 
спец. навч. закладів, н.-д. ін-т ме¬ 
ханізації та електрифікації с. г. 
Драм, театр, філармонія, обл. 
краєзнавчий музей. 

М. Ш. Ярмухаметов. 

КУСТАРНА промисловість 
— дрібне домашнє товарне вироб- 
ництво на ринок; початкова, рання 
стадія розвитку і нижча форма 
капіталізму в пром-сті. К. п. ба¬ 
зується на приватній власності 

на засоби вироби, і особистій праці 
кустаря. Заснована на експлуа¬ 
тації праці вника-кустаря торг, 
і пром. капіталом, як правило, 
підкорена капіталістичній ману¬ 
фактурі. В дореволюц. Росії К. п. 
інтенсивно розвивалася після ска¬ 
сування кріпацтва 1861. Проте 
з дальшим прогресом фаб.-зав. 
пром-сті К. п., не витримуючи кон¬ 
куренції, почала скорочуватися. В 
1913 налічувалося 3706 тис. зайня¬ 
тих у К. п., в т. ч. на Україні — 
415 тис. чол., питома вага її про¬ 
дукції в заг. пром. вироби, стано¬ 
вила 33%. Кустарний промисел, 
за оцінкою В. І. Леніна, найгірший 
вид капіталістичної експлуатації 
(див. Повне зібр. тв., т. З, с. 8). 
Найрозвинутішою К. п. була в ра¬ 
йонах агр. перенаселення, дешевої 
робочої сили і в місцевостях, куди 
завезення товарів машинної пром- 
сті утруднювалося через відсут¬ 
ність зручних шляхів. На Україні 
понад 70% усіх кустарів зосере¬ 
джувалося в Подільській, Волин., 
Черніг. і Полтав. губерніях. Най¬ 
поширенішими кустарними промис¬ 
лами на Україні були виготовлен¬ 
ня волокна та виробів з нього, ви¬ 
робів з дерева, шкіри, одягу, ме¬ 
таловиробів, гончарних виробів, 
килимів, худож. кераміки тощо. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції в СРСР, а пізніше і в 
ін. країнах соціалістичної спів¬ 
дружності соціально-екон. природа 
К. п. зазнала докорінних змін. В 
кустарному вироби, було ліквідо¬ 
вано відносини експлуатації. Ку¬ 
старі й ремісники об’єдналися в 
підприємства соціалістичного ти¬ 
пу — пром. кооперацію. В 1960 в 
СРСР підприємства промислової 
кооперації ввійшли до системи 
соціалістичної (державної) місце¬ 
вої промисловості. 

Г. /. Дерев’ янкін. 
КУСТЙНКО Костянтин Іванович 
(н. 18.VIII 1919, Севастополь) — 
укр. рад. театр, художник, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1968). В 
1938 закінчив декоративне відді¬ 
лення Одес. худож. технікуму. 
Працював у театрах Новосибірсь¬ 
ка, Севастополя, Норильська, з 
1974 — гол. художник Рос. драм, 
театру Червонопрапорного Чор¬ 
номорського флоту (Севастополь). 
Оформив вистави: «Маскарад» 
Лєрмонтова (1947), -«Ревізор» Го¬ 
голя (1950), «Старик» Горького 
(1960), «За тих, хто в морі» Лав- 
реньова (1971), «Під золотим ор¬ 
лом» Галана (1951), «Потомки 
запорожців» Довженка (1966), «Оп¬ 
тимістична трагедія» Вс. Вишнев- 
ського (1975), «Отелло» Шекспіра 
(1968) та ін. 
КУСТбДІЄВ Борис Михайлович 
[23.11 (7.III) 1878, Астрахань — 
26.V 1927, Ленінград] — рос. рад. 
живописець і графік. У 1896— 
1903 навчався в петерб. АМ у 
І. Рєпіна; її академік—з 1909. Чл. 
Союзу рос. художників (з 1907), 
худож. об’єднання <Мир ис- 
кусства> (з 1911), АХРР (з 1923). 
В ранній період творчості малю¬ 
вав портрети й сцени з провінцій¬ 
ного купецького життя («Купчихи», 
1912, Київ, музей рос. мист.; 
«Красуня», 1915; «Масляна», 1916; 
«Купчиха за чаєм», 1918, та ін.). 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції один з пер¬ 

ших написав тематичні полотна 
про рад. дійсність («Більшовик». 
1920; «Свято на честь II конгресу 
Комінтерну на площі Урицького», 
1921, та ін.). К. ілюстрував твори 
М. Гоголя, М. Некрасова, М. Лєс- 
кова. Відомий і як театр, худож¬ 
ник. Картини К. зберігаються в 
ДТГ і ДРМ. У 1979 виставка тво¬ 
рів К. відбулася в Києві. Іл. див. 
також на окремому аркуші до ст. 
Гоголь М. В., т. 3. 
Літ.: Лебедева В. Е. Борис Михайло¬ 
вич Кустодиев. М.. 1966. 

КУТ плоский — фігура, утворена 
двома променями (сторонами), що 
виходять з однієї точки (вершини). 
Звичайно К. вимірюють у граду¬ 
сах або радіанарс. Якщо сторони 
одного К. є продовженнями сто¬ 
рін другого, то такі К. наз. вер¬ 
тикальними; всі вони рівні 
між собою. Якщо одна з сто¬ 
рін двох К. спільна, а дві інші — 
продовження одна одної, К. наз. 
суміжними; заг. сума таких 
К. дорівнює 180°. К., менший 
за 90°, наз. гострим, рівний 
90° — прямим, більший за 90°, 
але менший за 180° — тупим, 
рівний 180° — розгорнутим, 
рівний 360° — повним. К. 
можна розглядати як фігуру, ут¬ 
ворену обертанням променя нав¬ 
коло точки, з якої він виходить, до 
заданого положення. При обертан¬ 
ні променя проти годинникової 
стрілки К. вважають додатним, за 
годинниковою стрілкою — від’єм¬ 
ним. Такий розгляд К. дає змогу 
вивчати тригонометричні функ¬ 
ції будь-якого аргумента. К. між 
двома кривими наз. К. між до¬ 
тичними прямими до кривих в 
точці їх перетину. Див. також 
Двогранний кут, Тілесний кут, 
Центральний кут. Транспортир. 
кутаТсі — місто респ. підпоряд¬ 
кування Груз. РСР. Розташоване 
на р. Ріоні. Вузол залізнич. та 
автомоб. шляхів, аеропорт. 197 
тис. ж. (1980). Поділяється на 2 
міські райони. К.— давнє місто 

КУТАЇСІ 

Б. М. Кустодієв. Авто¬ 
портрет. 1904. 

С. С. Кутателадзе. 

З УРЕ, т. 6 
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КУТАТЕЛАДЗЕ 

Кутова швидкість. 

Кутомір. 
1 — градусна дуга, 
2 — знімний косинець; 
3 — ноніус; 
4 — вимірювальна пла¬ 
стинка; 
5 — знімна лінійка. 

Кутора звичайна. 

Куузику. 

зх.-груз. (Колхідського) царства 
(6—3 ст. до н. е.). З 80-х рр. 8 сг.— 
центр Зх. Грузії. З 10 ст. і до виз¬ 
волення Тбілісі (1122) від турків- 
сельджуків К. був столицею Гру¬ 
зії. З 15 ст.— центр Імеретії. В 
1810 у складі Зх. Грузії К. приєд¬ 
нано до Росії. З 1846 — центр 
губернії. В 1903 створено к-т 
РСДРП ленінсько-іскрівського на¬ 
пряму. Рад. владу встановлено 
10.III 1921. К. — другий за пром. 
значенням (після Тбілісі) пром. 
центр республіки. Розвинуте ма¬ 
шинобудування (Кутаїський авто¬ 
мобільний завод, тракторний, 
електромех., літопонний з-ди), 
хім., легка та харч, пром-сть. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів (видобуван¬ 
ня і переробка вапняку) В К.— 
Ріонська, Гуматі та Ладжанурська 
ГЕС. Політех. та пед. ін-ти, 7 се¬ 
ред. спец. навч. закладів. Театри: 
драм., оперний та ляльок; істор.- 
етноір. музей з філіалами: Гелат- 
ськии монастир (поблизу К.), му¬ 
зей бойової слави; Будинок-музей 
3. П. Паліашвілі; Будинок-музей 
О. Г. Цулукідзе, картинна галерея. 
Поблизу міста — Сатаплійська 
карстова печера. 
В К. збереглися руїни храму Багра- 
га III (закінчено в 1003, зруйнова¬ 
ний 1691). Пам’ятники: В. І. Ле¬ 
ніну (1958), О. Цулукідзе (1923), 
письменнику А. Церетелі (1958). 
Поблизу К.— палацові споруди Ге- 
гуті (12 ст.). 
В К. народилися В. С. Кіквідзь, 
М. Я. Марр, Я. 1. Ніколадзе. 3. П. 
Паліашвілі. 
КУТАТЕЛАДЗЕ Аполлон Карама- 
нович [25.ХІІ 1899 (6.1 1900), Хоні, 
тепер Цулукідзе Груз. РСР — 
25.VI 1972, Тбілісі] — груз. рад. 
живописець, нар. художник СРСР 
(з 1970), чл.-кор. АМ СРСР 
(з 1967). В 1926 закінчив Тбіліську 
АМ, де вчився у Г. Габашвілі й 
Є. Лансере, з 1943 — її викладач, 
з 1959 — директор. Твори: «Серго 
Орджонікідзе закликає горців 
стати на захист міста Грозного» 
(1938), «Радісний врожай» (1953), 
«Полювання цариці Тамари» 
(1970), пейзажі й портрети. На¬ 
городжений 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом «Знак 
Пошани», медалями. 
Літ.: Гудиашвили Н. Аполлон Кута- 
теладзе. Тбилиси, 1958. 

КУТАТЕЛАДЗЕ Самсон Семено¬ 
вич [н. .18 (ЗІ).УІІ 1914, Петер¬ 
бург] — рад. вчений у галузі теп¬ 
лофізики, академік АН СРСР (з 
1979). Член КПРС з 1943. Закін¬ 
чив (1950) Ленінгр. заочний інду¬ 
стріальний ін-т. В 1932—58 пра¬ 
цював у Центр, н.-д. і проектно- 
конструкторському котлотурбін¬ 
ному ін-ті ім. І. І. Ползунова 
(Ленінград). З 1958 — в Сибірсь¬ 
кому відділенні АН СРСР. Один 
з організаторів Ін-ту теплофізики 
АН СРСР (з 1964 — директор). 
Осн. праці — з теорії теплообмі¬ 
ну, теорії турбулентного погранич- 
ного шару, гідродинаміки газорі¬ 
динних систем. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Портрет с. 33. 
КУТАТбЛІ Олександр Микола¬ 
йович Гсправж. прізв.— Кутате- 
ладзе; н. 25.УІІІ (6.ІХ) 1897, м. 
Кутаїсі] — груз. рад. письменник. 
Друкуватися почав 1924 (драма 
«Змій Хірсе»). Автор двох збірок 

віршів (1937, 1941), зб. оповідань 
«Бійці» (1942). Осн. твір К.— ро- 
ман-тетралогія «Віч-на-віч» (кн. 
1—4, 1933—52) — про боротьбу 
груз. народу під керівництвом Ко¬ 
муністичної партії проти меншо- 
виків-контрреволюціонерів за вста¬ 
новлення Рад. влади в Грузії. 
Перекладач творів Й. В. Гете, Ес- 
хіла. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
Дружби народів, медалями. 

Р. Ш. Чилачава. 

КУТАХОВ Павло Степанович 
[н. З (Іб).УІІІ 1914, с. Малокір- 
сановка, тепер Матвєєво-Курган- 
ського р-ну Ростов, обл.] — рад. 
військ, діяч, Гол. маршал авіації 
(з 1972), Герой Рад. Союзу (1943). 
Член КПРС з 1942. В Рад. Армії 
з 1935. Учасник рад.-фінл. війни 
1939—40 і Великої Вітчизн. війни 
1941—45. Здійснив 367 бойових 
вильотів, особисто збив 14 воро¬ 
жих літаків, у групових боях — 28. 
У 1957 закінчив Академію Геншта¬ 
бу. З 1967 — перший заст. головно- 
команд., з 1969 — головнокоманд. 
ВПС — заст. міністра оборони 
СРСР. З 1971 — член ЦК КПРС. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
8—10-го скликань. Нагороджений 
З орденами Леніна, орденом Жовт¬ 
невої Революції, 5 орденами Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
КУТЄЙНИКОВЕ — селище місь¬ 
кого типу Амвросіївського р-ну 
Донец. обл. УРСР. Залізнич. стан¬ 
ція. 2,8 тис. ж. (1980). У селищі — 
комбінат хлібопродуктів, комбі¬ 
кормовий з-д, середня школа, мед. 
амбулаторія. Будинок культури, 
б-ка. К. засн. 1878. 
КУТИ — селище міського типу 
Косівського р-ну Івано-Фр. обл. 
УРСР, на лівому березі р. Чере¬ 
мошу (прит. Пруту), за 3 км від 
залізнич. ст. Вижниця. 4,4 тис. ж. 
(1980). Перша писемна згадка про 
К. належить до 1448. У ЗО— 
40-х рр. 18 ст. в районі К. діяли 
загони опришків О. В. Довбу - 
ша. В 1772—1918 К. перебували 
під владою Австрії (з 1867 — Авст¬ 
ро-Угорщина). В 1919 К. загарба¬ 
ла бурж.-поміщицька Польща. В 
1939 К. у складі Зх. України воз¬ 
з’єднано з УРСР. На тер. селища 
— лісокомбінат (2 меблеві, ло¬ 
зоплетіння й сувенірний цехи), 
виробництво крейди та кераміки, 
килимарська філія виробничо- 
худож, об’єднання «Гуцульщи- 
на». З заг.-осв. школи, сільс. 
профес.-тех. уч-ще; 3 лікарні. 
Будинок культури, кінотеатр, 2 
бібліотеки. В 1901 К. відвідали 
Леся Українка та І. Я. Франко (по¬ 
бував тут і 1905). 
КУТЙКУЛА (лат. сиіісиїа — 
шкірка) — 1) У тварин і лю¬ 
дини — шар щільної речовини, 

А. К. Кутателадзе. Радісний врожай. 
1953. 

що вкриває поверхню клітин епіте¬ 
лію. Складається з ліпідів, хіти¬ 
ну, мінеральних речовин та біл¬ 
ків. Виконує переважно захисну 
функцію. Найбільш розвинена К. 
у безхребетних тварин (крім за¬ 
хисної, виконує ще й опірну 
функцію; напр., хітиновий пан¬ 
цир у членистоногих). У хребетних 
тварин і людини К. знаходиться 
переважно на поверхні епітеліаль¬ 
них клітин певних ділянок дихаль¬ 
ної, травної та сечовидільної си¬ 
стем. 2) У рослин — тонка плів¬ 
ка, що вкриває епідерміс листків 
і молодих стебел; зустрічається 
також на квітках, нектарниках, 
плодах. Складається з кутину. 
К. захищає рослину від несприят¬ 
ливих зовн. факторів (надмірної 
інсоляції, бактерій тощо). Най¬ 
більш розвинена у рослин пустель¬ 
ної зони. У водяних рослин на 
органах, занурених у воду, К. не 
утворюється. 
КУТЙН (від лат. сиііз — шкіра) — 
суміш воскоподібних речовин рос¬ 
линного походження, що є продук¬ 
том виділення епідермісу. Відкла¬ 
дається у вигляді кутикули. К. 
складається гол. чин. з органічних 
кислот, стійкий до дії несприятли¬ 
вих зовн. факторів, що й зумов^ 
лює його захисну роль в житті 
рослин. Вміст К. в епідермісі ста¬ 
новить 0,8% (береза) — 15% (ага¬ 
ва). 
КУТКІН Володимир Сергійович 
(н. 12.ХІ 1926, Житомир) — укр. 
рад. графік, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1967). В 1947—59 (з перервами) 
навчався в Київ, худож. ін-ті в 
О. Пащенка. Твори: «Крим»(1956), 
«Лісовичок» (1962); серії — «За 
мотивами творчості Т. Г. Шев¬ 
ченка» (1959—65), «Земле моя» 
(1966—67), «Донбас» (1972), «День 
Перемоги» (1977—78), ілюстра¬ 
ції до творів Т. Шевченка, О. Гон- 
чара, Г. Косинки та ін. К.— автор 
мозаїчного панно «Великий Коб¬ 
зар» (1969—71, Ташкент). Респ. 
комсомольська премія ім. М. Ост- 
ровського, 1966. Іл. с. 36. 
КУТОВА ШВЙДКІСТЬ — век¬ 

торна величина со, яка характери¬ 
зує швидкість обертання твердого 
тіла. Чисельно дорівнює границі 
відношення приросту кута поворо¬ 
ту А<р до проміжку часу А і, за який 
цей приріст відбувається, якщо 

, Дф Д£ —> 0, тобто со = ііт - д/- — 
Д/-0 

4(р _ 
= ~4Гт ВектоР 00 напрямлений 
вздовж осі обертання так, що з 
його кінця спостерігач бачить 
обертання тіла у напрямі, проти¬ 
лежному рухові годинникової 
стрілки (мал.). У Міжнародній си¬ 
стемі одиниць К. ш. вимірюється 
у радіанах за секунду (рад/с). 
КУТОВЙЙ КОЕФІЦІЄНТ — чис¬ 
ло к в рівнянні прямої на площині 
у = кх + Ь. В прямокутній де- 
картовій системі координат к = 
= Ф, де ф — додатний кут між 
прямою і додатним напрямом осі 
абсцис. К. к. прямої, перпендику¬ 
лярної до осі абсцис (її рівняння 
х = а), вважають рівним нескін¬ 
ченності. Кут а між двома прямими 
з К. к. к± і к2 обчислюють за фор¬ 
мулою а = (к2 — &і)/(1 + к±к2) 
Іл. див. до статті Лінійна функція 
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КУТОМІР — 1) Прилад, яким ви¬ 
мірюють кути деталей машин та ін. 
виробів, порівнюючи ці кути з шка¬ 
лою приладу; засіб вимірювальної 
техніки. Розрізняють К. (мал.) 
ноніусні (з допоміжною шкалою — 
ноніусом) й оптичні. 2) Прилад, 
яким вимірюють горизонтальні або 
вертикальні кути і віддалі при 
маркшейдерському зніманні (див. 
Маркшейдерія). До осн. його ча¬ 
стин належать горизонтальний круг, 
вертикальний півкруг з поділками 
(штрихами), зорова труба і далеко¬ 
мір. Конструкція К. менш складна, 
ніж теодоліта, точність вимірю¬ 
вання ним нижча. 
КУТбН (СоиіЬоп) Жорж Опост 
(22.XII 1755, Орсе — 28.УІІ 1794, 
Париж) — діяч Великої французь¬ 
кої революції, якобінець. Адвокат. 
З 1791 — член Законодавчих збо¬ 
рів, з 1792 — Конвенту. З 1793 — 
член Комітету громадського по¬ 
рятунку. Разом з М. М. І. Робе- 
сп’єром і Л. А. Сен-Жюстом очо¬ 
лив уряд якобінської диктатури; 
в серпні — жовтні 1793 брав участь 
у придушенні контрреволюційного 
заколоту в Ліоні. Після термідо¬ 
ріанського перевороту гільйотино- 
ваний. 
КУТ0РА, водяна землерийка 
(Кеошуз) — рід ссаців род. зем¬ 
лерийкових Довж. тіла 62—103 
мм, хвоста — 45—77 мм. Волося¬ 
ний покрив густий, м'який, зверху 
темний, знизу білий. На ступнях і 
пальцях—волосяні плавальні ото¬ 
рочки, на хвості знизу—волосяний 
кіль. 2 види: К. звичайна, або 
велика (14. (осііепз) і К. мала 
(ІЧТ. апотаїиз), поширені в Євразії. 
Обидва види є в СРСР, у т. ч. й 
УРСР. Живуть по берегах невели¬ 
ких прісних водойм. Ведуть на- 
півводний спосіб життя. Самка 
1—2 рази на рік приводить 2—10 
малят. Живиться К. земноводними, 
комахами, дрібного рибою та ін. 
Іноді може завдавати шкоди риб¬ 
ному г-ву, знищуючи молодь риб. 
Викопні рештки К. відомі починаю¬ 
чи з раннього антропогену. 
КУТСЬКИЙ могйльник — 
курганний могильник (32 кургани) 
бронзового віку і скіфського часу 
поблизу кол. с. Кута Апостолівсь- 
кого р-ну Дніпроп. обл. (тепер 
затоплене водами Каховського во¬ 
досховища). Досліджувався 1951— 
52. Розкопано 205 поховань. По¬ 
ховання бронзового віку нале¬ 
жать до ямної, катакомбної і зруб¬ 
ної культур. У них знайдено ка¬ 
м’яні сокири, крем'яні ножі та 
наконечники стріл, глиняний по¬ 
суд, прикраси тощо. Скіфські 
поховання датуються 4—3 ст. до 
н. е. Поблизу могильника дослід¬ 
жено поселення черняхівської 
культури. 
КУТУ ЗО В Михайло Іларїоно- 
вич [Голенищев-Кутузов; 5 (16).IX 
1745, Петербург — 16 (28).IV 
1813, Бунцлау, тепер Болеславець, 
ПНР, поховано в Петербурзі] — 
рос. полководець, генерал-фельд¬ 
маршал (з 1812). Учасник рос.-тур. 
воєн 1768—74, 1787—91, 1806— 
12. Бл. 6 років служив у Криму 
під командуванням О. В. Суворо- 
ва. В 1790 відзначився при штур¬ 
мі Ізмаїла. В 1792—94 — надзви¬ 
чайний посол у Туреччині; лит. 
(1799—1801) і петерб. (1801—02) 
військ, губернатор. В 1805, під 

час рос.-австро-франц. війни,'при¬ 
значений командуючим рос.-австр. 
армією. В 1806—07 — київ, військ, 
губернатор. У 1811 К.— головно¬ 
командуючий рос. армією в Мол¬ 
давії. Домігся укладення вигідного 
для Росії Бухарестського мирно¬ 
го договору 1812. На поч. Вітчиз¬ 
няної війни 1812 перебував у своє¬ 
му маєтку в с. Горошках (тепер 
смт Володарськ-Волинський Жи¬ 
томир. обл.). 8 (20).VIII призначе¬ 
ний головнокомандуючим рос. ар¬ 
мією (див. Бородінська битва 
1812). Видатним зразком полковод¬ 
ницького мистецтва К. став контр¬ 
наступ рос. військ проти армії На- 
полеона І, внаслідок якого за ко¬ 
роткий час було визволено всю тер. 
країни від загарбників. Помер під 
час визвольного походу рос. військ 
у Зх. Європу. 29^11 1942 встанов¬ 
лено Кутузова орден. Полководцю 
споруджено пам’ятники в Москві, 
Ленінграді, Володарську-Волинсь¬ 
кому. 
Літ.: Жилин П. А. Михаил Илларио- 
нович Кутузов. М., 1978. 

В. Н. Котов. 

кутузова Орден — орден 
СРСР, встановлений Указом Пре¬ 
зидії Верховної Ради СРСР 29^11 
1942 на честь видатного рос. пол¬ 
ководця М. І. Кутузова. Згідно з 
статутом ордена ним нагороджу¬ 
ють командирів Рад. Армії за 
добре розроблений і здійснений 
план операції — фронтової, ар¬ 
мійської або окремого з'єднання 
(частини), внаслідок якої против¬ 
нику завдано тяжкої поразки, а 
рад. війська зберегли свою боє¬ 
здатність. К. о. має три ступені 
(третій встановлено Указом від 
8.II 1943). Орден 1-го ступеня 
(найвищий) виготовляється з золо¬ 
та, 2-го і 3-го — з срібла. К. о. 
всіх ступенів нагороджено бл. 7000 
чоловік (1979). 
КУТУЙ Адель [справж. прізв.— 
Кутуєв Адельша Нурмухамедович; 
15 (28).XI 1903, с. Татарський Ка- 
надей, тепер Кузнецького р-ну 
Пенз. обл.— 16.VI 1945, м. Згеш, 
Польща] — тат. рад. письменник. 
Член Комуністичної партії з 1943. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1923. У п'єсі 
«Відповідь» (1929) став на позиції 
соціалістичного реалізму. Автор 
оповідань «День Султана» (1938), 
«Муки совісті» (1939) та ін. і по¬ 
вісті «Невідправлені листи» (1936). 
Твори періоду Великої Вітчизн. 
війни пройняті вірою в перемогу 
рад. народу над нім.-фашист, 
загарбниками. Нагороджений ор¬ 
денами Вітчизняної війни 1-го 
ступеня. Червоної Зірки, меда¬ 
лями. 
Те.: Рос. перек л.— Неотослан- 
ньіе письма. М., 1956. 

КУТЯКбВ Іван Семенович [6 (18). 
1 1897 — 23.IX 1942] — рад. військ, 
діяч, комкор (1935). Член Кому¬ 
ністичної партії з 1917. Н. в с. 
Красній Рєчці (тепер Куйб. обл.) 
в сел. сім'ї. В Рад. Армії з 1918. 
З жовтня 1918 — командир брига¬ 
ди 25-ї стрілецької д-зії В. І. Ча- 
паєва, з вересня 1919 — нач. цієї 
д-зії. На чолі її брав участь у боях 
проти білокозачих банд на Уралі, 
військ бурж.-поміщицької Поль¬ 
щі на тер. України, зокрема у 
визволенні Києва. Після закінчен¬ 
ня Військ, академії (1923) — ко¬ 

мандир д-зії, корпусу та на ін. 
відповідальних посадах у Рад. 
Армії. В 1936—37 — заст. команд, 
військами Приволзького військ, 
округу. Нагороджений 3 орденами 
Червоного Прапора. 
КУУЗИКУ — дворічна кормова 
культура, гібрид брукви. Першого 
року ЇС. дає коренеплід, а другого— 
насіння. Виведена на експеримен¬ 
тальній базі «Куузіку» Естонського 
н.-д. ін-ту землеробства і меліора¬ 
ції шляхом добору з гібридного 
матеріалу невідомого походження. 
Коренеплід кругдоовальний, маса 
якого 3—4, іноді до 20 кг. Листки 
овально-яйцевидні, до 50—70 см 
завдовжки. Коренеплоди містять 
10—14% сухої речовини, в т. ч. 
0,9—1,4% сирого протеїну. Пошир. 
К. в прибалтійських республіках. 
На Україні вирощують у поліських 
та зх. р-нах. Врожай коренів 
760—780 (іноді до 1000) ц/га. 
КУУЗІК Тійт [Дітріх Янович; 
н. 29 VIII (11.IX) 1911, Пярну 
Естонської РСР] — ест. рад. спі¬ 
вак (баритон), нар. арт. СРСР (з 
1954). В 1938 закінчив Таллінську 
консерваторію (з 1947 — її профе¬ 
сор). У 1940—4і і з 1944 — соліст 
театру опери та балету «Естонія». 
Партії: Раю і Вамбо («Співець сво¬ 
боди», «Вогні помсти» Е. Каппа), 
Євгеній Онєгін, Борис Годунов, 
Ріголетто (однойменні опери Чай- 
ковського, Мусоргського, Верді) 
та ін. Концертна діяльність. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1950, 1952. 
КУУСБЕРГ Пауль (н. ЗО.ІУ 1916, 
Таллін) — ест. рад. письменник, 
нар. письменник Ест. РСР (з 1972). 
Член КПРС з 1940. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Перший ро¬ 
ман — «Стіни» (1957). Романи 
«Два ,,я“ Енна Кальма» (1961), 
«В розпалі літа» (1966), «Одна 
ніч» (1972) — про події часів Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Важливі 
морально-етичні проблеми пору¬ 
шив у романах «Пригода з Андре- 
сом Лапетеусом» (1963), «Краплі 
дощу» (1976). Автор літ.-критич¬ 
них статей, оповідань, новел. Де¬ 
путат Верховної Ради 10-го скли¬ 
кання . Нагороджений орденами Ле¬ 
ніна, Вітчизняної війни 2-го ступе¬ 
ня, ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Пригода з 
Андресом Лапетеусом. К., 1967: Одна 
ніч. К., 1975; Два «я» Енна Кальма. 
К., 1978; Рос. перек л. — Избран- 
ное. М., 1978. С. Г. Ісаков. 

КУУСІНЕН Отто Вільгельмович 
(4.Х 1881, с. Лаука, Фінляндія — 
17.V 1964, Москва) — діяч Кому¬ 
ністичної партії і Радянської дер¬ 
жави, міжнар. комуністичного і 
робітн. руху, Герой Соціалістичної 
Праці (1961), акад. АН СРСР 
(з 1958). Член КПРС з 1904. Н. в 
сім’ї кравця. В 1905 закінчив Гель- 
сінгфорський університет. У 1904 
вступив до с.-д. партії Фінляндії, 
очолював її ліве крило. В 1909— 
10 — член, 1911—17 — голова ви¬ 
конкому с.-д. партії Фінляндії. 
В 1908—17 — депутат фінл. сейму. 
Був одним із керівників робітн. 
революції 1918 у Фінляндії, чле¬ 
ном революц. уряду. К.— один із 
засновників Комуністичної пар¬ 
тії Фінляндії (1918). Делегат І та 
III—VII конгресів Комінтерну. В 
1921—39 — член Президії, секре- 

КУУСІНЕН 

А. К. Кутателадзе. 

М. І. Кутузов. 

Орден Кутузова 
1-го ступеня. 

Т. Куузік. 

З' 
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КУУСІНЕН 

О. В. Куусінен. 

Я. Г. Кухаренко. 

О. І. Кухтенко. 

В. С. Куткін. «Думи 
МОЇ, думи...». З серії 
«За мотивами творчрсті 
Т. Г. Шевченка». Ліно¬ 
гравюра. 1961. 

тар Виконкому Комінтерну. В 
1940— 56 — Голова Президії Вер¬ 
ховної Ради Карело-ФінськоїРСР; 
1956 — 58 — Карельської АРСР; 
заст. Голови Президії Верховної 
Ради СРСР. З 1957 — секретар ЦК 
КПРС. З 1941 — член ЦК КПРС. 
В 1952—53 і з 1957 — член Пре¬ 
зидії ЦК КПРС. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 1—6-го скли¬ 
кань. Нагороджений 5 орденами 
Леніна. Похований у Москві біля 
Кремлівської стіни. 
КУУСІНЕН (Кші5Іпеп) Хертта 
(14.11 1904, комуна Луханка, губ. 
Кескі-Суомі, Фінляндія — 18.III 
1974, Москва) — громад, і політ, 
діяч Фінляндії та міжнар. демо¬ 
кратичного руху. Дочка О. В. 
Куусічена. З 1930 — член Компар¬ 
тії Фінляндії (КПФ). У 1934—39, 
1941— 44—в ув’язненні. З 1945 — 
член ЦК, 1945—70 — член Політбю- 
ро ЦК КПФ, з 1972 — почесний 
голова КПФ. З 1944 — член Ви¬ 
конкому Демократичного союзу 
народу Фінляндії (ДСНФ), з 
1952 — ген. секретар, 1958—67 — 
віце-голова ДСНФ. З 1944 — член 
керівництва Т-ва Фінляндія — 
СРСР. У 1945—71—депутат пар¬ 
ламенту, 1945—66 — голова пар¬ 
ламентської фракції ДСНФ. У 
1948 як міністр без портфеля вхо¬ 
дила до уряду. З 1952 — член 
Виконкому Демократич. союзу жі¬ 
нок Фінляндії. З 1969 — прези¬ 
дент Міжнар. демократичної фе¬ 
дерації жінок і член президії Все¬ 
світньої Ради Миру. Нагороджена 
орденом Дружби народів. За запо¬ 
вітом К. прах її розвіяно в Хель- 
сінкі. 
КУХАР Валерій Павлович (н. 
26.1 1942, Київ) — укр. рад. хімік, 
член-кор. АН УРСР з 1978. Член 
КПРС з 1969. У 1963 закінчив 
Дніпроп. хіміко-технологіч. ін-т. 
З 1963 працює в Ін-ті органічної 
хімії АН УРСР (з 1975 — зав. 
відділом). З 1978 — акад.-секре- 
тар Відділення хімії та хім. техно¬ 
логії АН УРСР. Осн. наук, дос¬ 
лідження присвячені хімії полі- 
галогенорганічних і фосфорорга¬ 
нічних сполук. 
КУХАРЕНКО Лідія Іванівна 121. 
II (З III) 1906, Ленінград — 10.ІІІ 
1971, Київ] — укр. рад. економіст 
і громадський діяч, доктор екон. 
наук, професор, засл. діяч науки 
УРСР (з 1966). Член КПРС з 1939. 
Учасниця Великої Вітчизн. війни. 
У 1930 закінчила Ленінгр. ін-т 
нар. освіти. З 1931 працювала в 
Київ, ун-ті. З 1953 — зав. кафед¬ 
рою політ, економії цього ун-ту, го¬ 
лова правління Укр. респ. т-ва 
«Знання». Автор праць з питань 
політ, економії соціалізму. Делегат 
XVI—XXII з’їздів Компартії Укра¬ 
їни, на всіх цих з’їздах обирала¬ 
ся членом ЦК Компартії. Де¬ 
путат Верховної Ради УРСР 4—6- 
го скликань. Нагороджена ордена¬ 
ми Леніна, Червоного Прапора, 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. А. А. Чухно. 

КУХАРЕНКО Яків Герасимович 
[1800, м. Катеринодар, тепер м. 
Краснодар — 26.IX (8.Х) 1862, там 
же] — укр. письменник, етнограф. 
Навчався у військ. Катеринодарсь- 
кій гімназії. Був наказним отама¬ 
ном Чорноморського козацького 
війська Відомий як автор п’єси 

«Чорноморський побит на Кубані» 
(1836), яку схвально оцінював 
Т. Шевченко. Перероблена М. Ста- 
рицьким з музикою М. Лисенка, во¬ 
на під назвою «Чорноморці» йшла 
на сцені укр. театрів. Автор етно¬ 
графічних нарисів «Пластуни», 
«Вівці й чабани в Чорноморії», 
бурлескного віршованого твору 
«Харько, запорозький кошовий» 
та ін. Листувався з Т. Шевченком, 
який присвятив йому поему «Мос¬ 
калева криниця». Всі твори К. 
надруковані в журн. «Основа», 
а 1880 видані окремою книжкою. 
Те.: Чорноморський побит. В кн.: 
Українська драматургія першої поло¬ 
вини XIX століття. К., 1958. 
' ' .... ЗАИ Н, ку- КУХОННИЙ КОМБ/ 
хонна універсальна машина — аг¬ 
регат для механізації обробки хар¬ 
чових продуктів у домашніх умо¬ 
вах. Осн. частинами К. к. є елек¬ 
тропривод з редуктором і насадки 
(м’ясорубка, міксер, тістозмішу- 
вач-збивалка, розмелювач кави, 

Кухонний комбайн «Мрія»: 1 — мік¬ 
сер; 2 — м’ясорубка; 3 — овочерізка; 
4 — електропривод; 5 — редуктор; 
6 — розмелювач кави; 7 — соковижи¬ 
малка. 

соковижималка, овочерізка, хлібо¬ 
різка тощо). Середня споживна по¬ 
тужність агрегатів 350 Вт. В УРСР 
К. к. «Мрія» (мал.) виготовляє Пд. 
маш.-бут. з-д (Дніпропетровськ). 
КУХТЕНКО Олександр Іванович 
(н. 26.11 (11.III) 1914, Городня, те¬ 
пер Черніг. обл.) — укр. рад. уче¬ 
ний в галузі технічної кібернети¬ 
ки, академік АН УРСР (з 1972), 
засл. діяч науки УРСР (1974). 
Закінчив (1936) Донецький інду¬ 
стріальний ін-т і до 1941 викладав 
у ньому. Учасник Великої Вітчиз¬ 
няної війни. У 1945—55 працював 
в Інституті гірничої справи АН 
УРСР, 1955—63 — зав. кафедрою 
Київ, ін-ту інженерів цивільної 
авіації. З 1963 — зав. відділом 
Ін-ту кібернетики АН УРСР. На¬ 
ук. праці з динаміки неголономних 
систем, теорії автоматичного ке¬ 
рування, аксіоматичної теорії ди¬ 
намічних керованих систем, по¬ 
будови складних гех. систем 
керування. Нагороджений орде¬ 
нами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, Червоної Зірки, медалями 
Держ. премія УРСР, 1978. 
КУЦ Володимир Петрович (7.ІІ 
1927, с. Олексине Сум. обл.— 16. 
VIII 1975, Москва) — рад легко¬ 
атлет, засл. майстер спорту СРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1955. Олім 
пійський чемпіон (1956) з бігу 
на 5 (13 хв 39,6 сек) і 10 (28 хв 
45,6 сек) км. Чемпіон Європи 
(1954, на 5 км). В 1953—57 К. 10 
разів був чемпіоном СРСР, вста¬ 

новив 13 всесоюзних і 7 світових 
рекордів з бігу на різні дистан¬ 
ції. Нагороджений орденом Лені¬ 
на, медалями. 
КУЦЄНКО Володимир Ілліч 
(н. 18.11 1921, с. Благодатне, тепер 
Павлоградського р-ну Дніпроп. 
обл.) — укр. рад. філософ, член¬ 
кор. АН УРСР (з 1976). Член 
КПРС з 1943. Закінчив Київ, 
ун-т (1948), Академію сусп. наук 
при ЦК КПРС (1953). У 1939— 
46 — в Рад. Армії. Працював зав. 
відділом газети «Молодь Украї¬ 
ни» (1948—50), викладачем, зав. 
кафедрою Вищої парт, школи при 
ЦК Компартії України (1953— 
70). З 1970 — зав. відділом Ін-ту 
філософії АН УРСР, з 1975 — 
заступник академіка-секретаря 
Відділення історії, філософії та 
права АН УРСР. У 1972—78 — 
гол. редактор журн. «Філософська 
думка». Наук, праці — в галузі со¬ 
ціального детермінізму, передба¬ 
чення, управління, сусп. способу 
життя. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Передбачення і життя. К., 1966; 
Про наукове управління творчим про¬ 
цесом. К., 1971; Социальная задача 
как категория исторического материа- 
лизма. К., 1972. 

КУЦЄНКО Павло Якович [н. 
1 (14).XI 1908, Кам’янка, тепер 
Черкас, обл.]—укр. рад. графік, 
засл. художник УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1958. В 1931—37 
навчався в Київ, худож. ін-гі в 
С. Налепинської-Бойчук та Ф. 
Кричевського. Твори: «Початок 
весни» (1937), «Весна» (1939), серія 
«Донбас» (1944), «В’їзд до села 
Великі Сорочинці» (1952), «Осінь 
на Дніпрі» (1963), «Київські кру¬ 
чі» (1970), «Зелені шати» (1972), 
«Старі яблуні» (1974). «Розли¬ 
лися води» (1978). 
КУЦЄНКО Яків Григорович [н. 
7 (20).XI 1915, Київ] — укр. рад. 
важкоатлет, засл. майстер спорту 
СРСР (з 1940), засл. тренер СРСР 
(з 1956). Член КПРС з 1944. В 
1934—52 був 12 разів чемпіоном 
УРСР, 14 разів — чемпіоном СРСР 
(1937—52), двічі — чемпіоном Єв¬ 
ропи (1947, 1950). Встановив 58 
рекордів СРСР (з них 10 світових). 
Автор кількох книжок з спорту. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
кучАк Наапет (р. н. невід.— 
п., можливо, 1592) — вірм. поет. 
Один з перших у вірм. поезії 
звернувся до світської тематики. 
Писав вірші філос.-повчального і 
любовного характеру. Найзначні- 
ші серед них «Сонети Сходу», 
пройняті гуманістичними мотива- 

П.Я. Куиенко. Зима. Резерваж. 1977. 
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ми. Поет оспівував радість бут¬ 
тя, кохання, право людини на щас¬ 
тя («Мені б ластівкою летіти...», 
«Я вуличкою йшов»), засуджував 
фальшиву християнську смирен¬ 
ність («З того часу...»). 
КУЧЕР Василь Степанович [7 (20). 
VII 1911, с Вербів, тепер с. Люби- 
мівка Андрушівського р-ну Жито¬ 
мир. обл.— 18.IV 1967, Київ] — 
укр. рад. письменник. Член КПРС 
з 1940. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Навчався в Харків, ун-ті 
(1930—34). Друкуватися почав з 
1930. В довоєнні роки видав кіль¬ 
ка зб. оповідань і нарисів про лю¬ 
дей праці та істор. роман «Устим 
Кармалюк» (1940, нова ред. — 
1954). Романи «Чорноморці» (1948, 
нова ред. 1952) і «Голод» (1961) 
присвячені рад. морякам — оборон¬ 
цям Севастополя й Одеси. Романи 
«Прощай, море» (1957), «Трудна 
любов» (1960) та ін.— про життя 
колг. села. Посмертно видано ро¬ 
ман К. про видатного більшовика 
Артема (Ф. А. Сергєєва) — «Ми 
не спимо на трояндах» (1967). 
Нагороджений орденами Черво¬ 
ної Зірки, «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. 
Те.: Твори, г. 1-5. К., 1970—71; 
Рос. перек л.— Черноморцьі. М., 
1976; Плещут холодньїе волньї. М., 
1977. 
Літ.: Про Василя Кучера. К., 1971. 

В. X. Косян. 

КУЧЕР Роман Володимирович 
(н. 12.III 1925, Львів) — укр. рад. 
хімік, акад. АН УРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1973. У 1947 закін¬ 
чив Львів, ун-т, в якому працю¬ 
вав^ перервою) до 1965. З 1966— 
зав. відділом Донец. відділення 
Ін-ту фіз. хімії АН УРСР (з 1975— 
Ін-ту фізико-органічної хімії та 
вуглехімії АН УРСР). Осн. пра¬ 
ці присвячені вивченню кінетики 
рідиннофазного гемолітичного та 
емульсійного окислення органіч¬ 
них речовин та природного вугіл¬ 
ля, кінетики реакції полімериза¬ 
ції', хімії органічних пероксидів і 
зв’язку хім. будови з реакційною 
здатністю органічних молекул та 
вільних радикалів у гемолітичних 
реакціях. Премія ім. Л. В. Писар- 
жевського АіН УРСР, 1975. 

Л. М. Литвиненко. 

КУЧЕРЙНКО Володимир Олек¬ 
сійович [5 (18).VII 1909, селище 
Лозова, тепер місто Харків, обл.— 
26.ХІ 1963, Москва] — рад. держ. 
діяч, учений в галузі будівництва. 
Член КПРС з 1942. Закінчив (1933) 
Харків, інженерно-буд. ін-т. Пра¬ 
цював у буд. організаціях Донець¬ 
ка, Дніпропетровська, Харкова та 
ін. міст. У 1951—54 — заст. мі¬ 
ністра буд-ва підприємств маши¬ 
нобудування СРСР і нач. Голов- 
мосбуду. З 1955 — заст. голови Ра¬ 
ди Міністрів СРСР і голова Держ- 
буду СРСР. Президент Академії 
будівництва й архітектури СРСР 
(з 1961). На XX і XXII з’їздах 
КПРС обирався членом ЦК КПРС. 
Депутат Верховної Ради СРСР 5-го 
і 6-го скликань. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1951. Похований на Красній площі 
біля Кремлівської стіни. Ім’я К. 
присвоєно Центр. н.-д. ін-ту 
буд. конструкцій (Москва). 
КУЧЕРЕНКО Євгенія Маркія- 
нівна (н. 27.XII1922, с. Качанівка, 

тепер Хмельниц. р-ну Війн.обл.) — 
укр. рад. педагог, Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1968). Член КПРС 
з 1970. Закінчила Вінницький пед. 
ін-т (1946). З 1946 працює вчите¬ 
лем укр. мови і л-ри в серед, школі 
№ 74 м. Львова. Кандидат пед. 
наук. Автор методичних посібни¬ 
ків для вчителів — «Розвиток мови 
на уроках літератури у 5 класі» 
(1965), «Розвиток мови на уроках 
літератури в 4—5 класах» (1976), 
співавтор підручника «Українська 
література» для 5 класу (1967; 
за 8-е вид.—Держ. премія УРСР, 
1977). О. К. Боброва. 
КУЧЕРЕНКО Павло Олександ¬ 
рович [15 (27).X 1882, Ростов-на- 
Дону — 28.V 1936, Київ] — укр. 
рад. патологоанатом. Закінчив 
Військ.- мед. академію в Петер¬ 
бурзі (1908). З 1910 працював у 
Київ, ун-ті під керівництвом В. К. 
Високовича, з 1921 —професор Ки¬ 
їв. мед. ін-ту, згодом одночасно — 
професор Київ, ін-ту вдосконален¬ 
ня лікарів. Праці К. присвячені 
вивченню змін нирок при цукрово¬ 
му діабеті, виникненню ендеміч¬ 
ного зоба на Україні, лімфограну¬ 
лематозу, проблемам онкології то¬ 
що. Автор підручника «Патологіч¬ 
на анатомія» (1936). 
КУЧЕРІН Михайло Омелянович 
[13 (1).Х 1912, с. Плутовко, тепер 
Добрушського р-ну Гом. обл.— 
12.Х 1960 м. Жданов] — сталевар, 
ініціатор стахановського руху в 
сталеварінні. Член КПРС з 1947. В 
1932—58 працював на Ждановсько¬ 
му металург, з-ді ім. Ілліча. В квіт¬ 
ні 1946 встановив всесоюзний ре¬ 
корд швидкісного сталеваріння — 
провів плавку за 7 год 55 хв 
замість планових 10 год, при цьому 
було одержано з 1 м2 поду печі 
10,1 т сталі замість 6,3 т за нормою. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. О. В. Грушко. 
КУЧ ЕРО В Михайло Григорович 
[22.V (З.УІ) 1850, Полтав. губ.— 
13 (26). VI 1911, Петербург] — 
рос. хімік-органік. У 1871 закін¬ 
чив Петерб. землеробський (з 1877 
— лісовий) ін-т. У цьому ж ін-ті 
працював до 1910. Осн. дослід¬ 
ження—з хімії ненасичених вугле¬ 
воднів. У 1881 відкрив метод 
гідратації ацетилену та його гомо¬ 
логів при наявності солей ртуті. 
Див. Кучерова реакція. 
КУЧЕРОВ Пантелеймон Степа¬ 
нович [28.VII (9.VIII) 1902, стани¬ 
ця Казанська, тепер Верхньо дон¬ 
ського р-ну Ростов, обл.— 25.VI 
1973, Київ] — укр. рад. вчений у 
галузі гірничої механіки, чл.-кор. 

Кучинські ювілейні кури. 

АН УРСР (з 1939). Член КПРС з 
1926. Закінчив (1928) Донецький 
гірничий (тепер політех.) ін-т, 
викладав у ньому. В 1939—40, 
1945—58 — директор Ін-ту гірни¬ 
чої справи АН УРСР (тепер Ін-т 
гірничої механіки імені М. М. Фе- 
дорова). З 1958 — в Ін-ті історії 
АН УРСР. Осн. праці з теорії рі¬ 
зання вугілля, розрахунку елект- 
ромех. і електропневматичних від¬ 
бійних молотків, з питань дії 
вугільних стругів тощо. К. керу¬ 
вав роботами по створенню вугле¬ 
видобувних комбайнів. Провів 
дослідження з історії гірничої 
справи на Україні. 
КУЧЕРОВА РЕАКЦІЯ — реакція 
гідратації (при наявності солей 
ртуті) ацетилену та його похідних 
з перетворенням ацетилену в аце- 
тальдегід, а його похідних — у ке¬ 
тони: 

СН = СН 4 [СН2 = СН (ОН)] -> 
н2о 

-> СНаСНО, С6Н5 — С = СН -> 
-> [С6Н5С (ОН) = СН2] -> 

-> С6Н5 — СО — СН8. Відкрив 
1881 М. Г. Кучеров. Лежить в 
основі пром. одержання ацеталь- 
дегіду. 
КУЧЙНСЬКИЙ (Кисгупзкі) Юр- 
ген (н. 17.IX 1904, Ельберфельд) — 
нім. економіст, історик, громадсь¬ 
кий діяч НДР, член Нім. АН 
в Берліні (1955). Член СЄПН з 
1946. Професор політ, економії 
Берлін, ун-ту ім. Гумбольдтів (з 
1946). Праці з питань критики 
бурж. статистики, фінансів, ста¬ 
новища робітничого класу та умов 
праці в капіталістичних країнах, 
історії світового г-ва та екон. істо¬ 
рії Німеччини тощо. Нац. премія 
НДР, 1949. 
КУЧИНСЬКІ ЮВІЛЕЙНІ КУРИ 
— породна група курей м’ясо-несу- 
чого напряму продуктивності. Ви¬ 
ведена у племзаводі «Кучинский» 
Моск. обл. схрещуванням курей 
порід плімутрок, род-айланд, нью- 
гемпьиір, австралорп, леггорн та 
лівенської. Кури міцної будови, 
витривалі і плодючі. Гребінь ли¬ 
стовидний, шия коротка і товста, 
груди широкі й глибокі, ноги не¬ 
високі. Оперення курок жовтува¬ 
те з темними цяточками на голові, 
кінець хвоста чорний, у півнів 
тулуб червоний, хвіст чорний, гри¬ 
ва золотиста. Жива маса півнів 
3,8 кг, курок — 3 кг. Середньо¬ 
річна несучість 180 яєць, масою 
60—65 г кожне. Молодняк швидко 
росте і добре оплачує корми. Кури 
майже не насиджують. Викори¬ 
стовують для вироби, м’ясних кур¬ 
чат — бройлерів. Розводять в різ¬ 
них р-нах СРСР. 
кучінг — місто в Малайзії, адм. 
ц. штату Саравак. Розташований 
на Пн. Зх. о. Калімантан, на р. 
Кучінг поблизу її впадіння в Пд.- 
Китайське м. Порт, доступний для 
мор. суден. 63,5 тис. ж. (1970). 
Первинна обробка каучуку, пер¬ 
цю, копри. Судноверфі. Вивіз 
с.-г. продукції. 
КУЧ ЇЙ К Павло Васильович [5 
(17). III 1897, Куюмська долина 
на Алтаї — 2.VII 1943] — алтай¬ 
ський рад. письменник. Зачина¬ 
тель алтайської рад. л-ри. Літ. ді¬ 
яльність почав на поч. 30-х рр. В 
1932 вийшла перша на Алтаї п’єса 
«Боротьба», 1933 — перше опові- 

КУЧІЯК 

І. Й. Кучугура- 
Кучеренко. 

Кушир занурений. 
Гілка та плід. 
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Є. І. Кушаков. 

Л. С. Кушко. 

Л. С. Куткова* 
Шевченко. 

А. М. Кушніренко 

дання «Залізний кінь», 1934 — 
реалістична поема «Арбачі» — про 
тяжку долю алтайської жінки. Пое¬ 
ма-легенда « Запалала золота зоря » 
(1934; у співавт.) — про В. І. Ле¬ 
ніна, про долю алтайського на¬ 
роду. Автор п’єс («Чейнеш», 1^38, 
«Вороги у капкані» та ін.), повісті 
«Аза Ялан» (1940), оповідань, вір¬ 
шів, автобіографічного роману 
«Адийок» (1943; незакінч.). К.— 
перший збирач і дослідник усної 
нар. поезії алтайців. 
КУЧМАНСЬКИЙ ШЛЯХ — одне 
з відгалужень Чорного шляху, 
яким у 16—1-й пол. 18 ст. кори¬ 
стувалися крим. і ногайські татари 
для розбійницьких нападів на По¬ 
ділля і Зх. Україну. Починався 
від верхів’їв Інгулу, поблизу су- 
час. м. Вознесенська Миколаїв, 
обл. перетинав Пд. Буг і йшов 
у зх. напрямі на м. Бар (тепер 
Війн. обл,). Біля м.Тернополя з’єд¬ 
нувався з Чорним шляхом. 
КУЧУГУРА-КУЧЕРбНКО Іван 
Йович (1878, с. Мурафа, тепер 
Краснокутського р-ну Харків. обл. 
— 1943) — укр. рад. кобзар, нар. 
артист Республіки (з 1925). Учень 
П. Гашенка. В репертуарі К.-К. 
були нар. думи й пісні, а також 
власні твори й пісні на слова Шев¬ 
ченка. Брав участь у шевченківсь¬ 
ких вечорах у Москві (1911), Пе¬ 
тербурзі, Варшаві, виступав на 
могилі поета в Каневі, зокрема, 
з власною піснею «На високій дуже 
кручі» — про похорон Шевчен¬ 
ка. У 1908—10 на запрошення 
М. В. Лисенка працював виклада¬ 
чем по класу кобзи в Музично-дра¬ 
матичній школі Миколи Лисен¬ 
ка в Києві. За рад. часу проводив 
активну громад., концертну й лек¬ 
торську діяльність. Чимало дум з 
репертуару К.-К. записав Ф. Ко- 
лесса. Портрет с. 37. 
Літ.: Омельченко А. Ф. Кобзарська 
діяльність І. І. Кучугури-Кучеренка. 
«Народна творчість та етнографія», 
1978, № 4. А. Ф. Омельченко. 

КУЧУК-ЯЦЄНКО Сергій Івано¬ 
вич (н. 2.VIII 1930, Житомир) — 
укр. рад. вчений у галузі електро¬ 
зварювання, член-кор. АН УРСР 
(з 1978). Член КПРС з 1954. Після 
закінчення (1953) Київ, політех. 
ін-ту почав працювати в Ін-ті елек¬ 
трозварювання ім. Є. О. Патона 
АН УРСР. Осн. праці в галузі кон¬ 
тактного зварювання. Нагородже¬ 
ний орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора, «Знак Пошани», ме¬ 
далями Ленінська премія, 1966. 
Держ. премія УРСР, 1976. 
КУЧУРГАН — річка в Укр. РСР, 
у межах Одес. обл., ліва притока 
рукава Дністра — Турунчука. 
Довж. 109 км, площа бас. 2090 км2. 
Бере початок на Пд. Подільської 
височини, тече Причорномор. низо¬ 
виною. Влітку пересихає. На К. 
побудовано греблю, є водосхови¬ 
ще. Використовують для зрошу¬ 
вання. 
КУЧУРГАНСЬКИЙ ЛИМАН, 
Кучурганське озеро — розширене 
гирло р. Кучургану, в Одеській 
обл. УРСР, на її межі з Молд. 
РСР. Довж. 15 км, шир. до 3 км, 
глиб, до 5 м. Живиться за рахунок 
води з р. Кучургану та Дністра 
(під час весняної повені). На бе¬ 
регах — поховання 9—12 ст. 
КУШ (КизсЬ) Полікарп (н. 
26.1 1911, Бланкенбург, Німеччи¬ 

на) — амер. фізик. Закінчив Тех¬ 
нологічний ін-т у Клівленді (1931). 
Осн. праці з ядерної фізики та фі¬ 
зики елементарних частинок. Ме¬ 
тодом магн. резонансу в атомних 
пучках визначив значення власного 
магнітного моменту електрона, яке 
збігається з теоретичним значен¬ 
ням, обчисленим на основі су¬ 
часної квантової електродинамі¬ 
ки. Нобелівська премія, 1955 (ра¬ 
зом з У. Лембом). 
КУШАКСЗВ Євген Іванович (н. 
15.III 1929, Київ) — укр. рад. ре¬ 
жисер, засл. діяч мист. Татарсь¬ 
кої АРСР (з 1968), нар. арт. УРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1975. Закін¬ 
чив Київ, консерваторію (1956) та 
Київ, ін-т театрального мист. 
(1960). Працював у театрах опери 
та балету Одеси (1960—63, режи¬ 
сер), Казані (1963—68, гол. режи¬ 
сер). З 1968 — гол. режисер До- 
нец. театру опери та балету. Ви¬ 
стави: «Крізь полум’я» В. Губарен- 
ка, «Андре Шеньє» У. Джордано 
(обидві — Донецьк), «10 днів, що 
потрясли світ» М. Кармінського 
(Донецьк, Прага), «Катерина Із- 
майлова» Д. Шостаковича (Ка¬ 
зань), «Борис Годунов» М. Мусорг- 
ського (Прага), «Князь Ігор» О. Бо¬ 
родіна (Магдебург), «Джоконда» 
А. Понкієллі, «Тангейзер» Р. Ваг- 
нера (Львів). Г. І. Бірченко. 

КУШАНСЬКЕ ЦАРСТВО — ста¬ 
родавня держава. Точну хроноло¬ 
гію К. ц. ще не встановлено. Яд¬ 
ром його стало одне з князівств, 
що утворилося після розгрому 
Греко-Бактрійського царства ко¬ 
човиками. На чолі князівства стоя¬ 
ло плем’я чи рід кушанів. Розквіт 
К. ц. припадає на 1—1-у пол. З ст. 
н. е. У ті часи К. ц. включало знач¬ 
ну тер. сучас. Серед. Азії, Афгані¬ 
стану, Пакистану, Пн. Індії і, 
можливо, Сіньцзяну. В К. ц. роз¬ 
вивалися поливне землеробство, 
ремесла і торгівля, велися буді¬ 
вельні роботи. Значного розвитку 
набуло мистецтво. Релігія — буд¬ 
дизм. У 4 ст. К. ц. розпалося на 
дрібні князівства. 
КУШЄВИЧ (Ки52етс2) Самуель 
Казімеж (26.XII 1607, м. Хелмно, 
тепер ПНР — 1666) — польс. хро¬ 
ніст. Від імені Львів, магістрату, 
членом якого він був, вів перего¬ 
вори з Б. Хмельницьким 1648 і 
1655. Автор циклу листів про по¬ 
дії 1648 і щоденника про обло¬ 
гу Львова укр. і рос. військом 
1655, істор. нарисів (лат. мовою) 
про визвольну війну укр. народу 
1648—54 і похід трансільванського 
кн. Дєрдя II Ракоці на зх.-укр. 
землі та в Польщу 1657. В своїх 
працях відобразив інтереси като¬ 
лицького патриціату. 
Те.: Укр. перек л.— Листи зі 
Львова. «Жовтень». 1980, Мв 1—4. 

Я. Д. Ісаевич. 
КУШЙР, роголисник (Сегаіо- 
рЬуІІит) — єдиний рід багаторіч¬ 
них трав’янистих водяних рослин 
родини куширових. Листки зі¬ 
брані в кільця, вилчасто-розділені 
на нитковидні або лінійні жор¬ 
сткі шипувато-зубчасті частки. 
Квітки дрібні, одностатеві, по¬ 
одинокі, у пазухах листків. За¬ 
пилення відбувається під водою. 
Плід — горішок. Бл. 10 видів, по¬ 
ширених в прісних стоячих та по¬ 
вільно текучих водах всієї земної 
кулі. В СРСР — 7 видів, з них в 

УРСР — 4. Найпоширеніший К. 
занурений (С. сіетег5ит); К. дон¬ 
ський (С. Іапаііісит) — релікто¬ 
вий ендемік Пд.-Сх. Європи. Ви¬ 
ди роду К. служать кормом водо¬ 
плавним птахам та рибам. Іл. с. 37. 
КУШЙТСЬКІ М(3ви — група 
мов семіто-хамітської сім’ї. По¬ 
шир. на Пн.-Сх. і Сх. Африки. 
До К. м. належать мови бедауйє, 
агавські, афар-сахо, сомалі мова, 
сидамо, кафа, іраквські та ін. 
Для К. м. характерний розвинений 
консонантизм; у більшості мов роз¬ 
різняють чоловічий і жіночий ро¬ 
ди імен. Багате дієвідмінювання і 
відмінювання імен відбувається 
за допомогою суфіксів, рідше — 
префіксів та внутрішньої флек¬ 
сії. 
КУШІНГ (СизЬіпд) Гарві Уільямс 
(8.1 V 1869, Клівленд — 7.Х 1939, 
Нью-Гейвен) — амер. нейрохі¬ 
рург, ^ член Амер. АН (з 1914) і 
Нью-Йоркської мед. академії (з 
1926). Закінчив мед. коледж Йєль- 
ського ун-ту (1891), а 1910 — Гар¬ 
вардський (Бостон) ун-т: з 1912 — 
проф. цього ун-ту. З 1933 — проф. 
Йєльського ун-ту. Праці К. з пи¬ 
тань нейрохірургії, неврології, ней- 
рогістології, ендокринології, рент¬ 
генології; широко опрацьовував 
проблеми хірургії головного моз¬ 
ку, запропонував ряд нейрохірур¬ 
гічних методів діагностики та лі¬ 
кування тощо. 
КУШКб Леонтій Семенович (н. 
25.VII 1920, м. Овідіополь Одес. 
обл.) — новатор с.-г. виробництва. 
Герой Соціалістич. Праці (1958). 
Член КПРС з 1948. З 1938 — 
механізатор колгоспу ім. Дзержин- 
ського Овідіопольського р-ну Одес. 
обл. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. В 1944—74 — бригадир 
тракторної бригади, з 1974 —на¬ 
чальник комплексного механізо¬ 
ваного загону в тому ж колгоспі. 
К.—делегат XXII з’їзду КПРС, 
XVIII і XX з’їздів Компартії Ук¬ 
раїни. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна, 2 орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 

О. Г. Білоус. 

КУШКОВА-ШЕВЧЄНКО Лідія 
Степанівна (н. 14. VI 1939, м. Чи¬ 
та) — укр. рад. актриса, нар. арт. 
УРСР (з 1979). Після закінчення 
1962 Київ, ін-ту'театр, мист. ім. 
І. Карпенка-Карого працює в Дні- 
проп. укр. муз.-драм, театрі ім. 
Т. Шевченка. Ролі: Мотря («Шель- 
менко-денщик» Квітки-Основ’я- 
ненка), Наталка («Лимерівна» П. 
Мирного), Ілонка («Голубі олені» 
Коломійця), Джульєтта («Ромео і 
Джульєтта» Шекспіра), Доріна 
(«Тартюф» Мольєра). Нагородже¬ 
на орденом «Знак Пошани». 
КУІІіНЄРИК Федір Данилович 
[19.ХІ (1.ХІІ) 1875, с. Багачка, те¬ 
пер смт Велика Багачка, рай¬ 
центр Полтав. обл.— 23.VII 1941, 
там же] — укр. рад. кобзар. У ди¬ 
тинстві осліп. Грати на кобзі нав¬ 
чився в М. Кравченка.В репертуа¬ 
рі К. були нар. пісні й думи, пісні 
на слова Шевченка. За рад. часу 
створив пісні «Розмова комсомоль¬ 
ця з дідусем», «Про революцію», 
«Про селян незаможних», думу 
«Батько Ленін», варіант думи- 
пісні про Леніна — «Хто ж той со¬ 
кіл, товариші». 
Літ.Ч Грінченко М., Лавров Ф. Коб¬ 
зар Федір Кушнерик. К., 1940; Тичи- 
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на П. Ф. Д. Кушнерик. В кн.: Тичина 
П. Твори, т. 5. К., 1962. 

М. П. Полатай, 
КУШНІР Іван Миколайович (р.н. 
невід., Дрогобич — 14.IV 1919, там 
же) — учасник революц. руху на 
Зх. Україні. Н. в сел. сім’ї. До 
1-ї світової війни — робітник на 
нафтових підприємствах у Дрого¬ 
бичі, учасник робітн. руху. З 1915 
працював у Харкові, де 1917 брав 
участь у боротьбі за Рад. владу. 
З 1918 — у Дрогобичі, один із зас¬ 
новників місцевої орг-ції «соціа- 
лістів-комуністів». Один з ке¬ 
рівників Дрогобицького збройного 
повстання 1919, під час якого 
загинув. 
КУШНІРбНКО Андрій Микола¬ 
йович (н. 17.Х 1933, с. Великі За- 
гайці, тепер Шумського р-ну Тер- 
ноп. обл.) — укр. рад. хоровий ди¬ 
ригент, нар. арт. УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1969. В 1962 закінчив 
Львів, консерваторію, відтоді — 
худож. керівник'і гол. диригент Бу¬ 
ковинського ансамблю пісні і тан¬ 
цю. К.— автор одноактної нар. 
опери «Буковинська весна» (1968), 
вокально-хореографічних компози¬ 
цій, хорових творів, обробок нар. 
пісень. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

, Л. З, Мазепа. 
КУШНІРОВ Арон Давидович (7.1 
1890, м. Боярка, тепер Київ. обл.— 
7.IX 1949, Москва) — євр. радян¬ 
ський поет. Член Комуністичної 
партії з 1942. Учасник першої 
світової і Великої Вітчизн. воєн. 
Друкуватися почав 1920. Перша 
зб. «Стіни» (1921) пройнята рево¬ 
люц. пафосом. Автор збірок вір¬ 
шів «Шумування» (1927), «Схід та 
Захід» (1940) і оповідань «Діти єди¬ 
ного народу» (1928), віршованої 
драми «Гірш Леккерт» (1929). 
Зб. поезій «Батько-командир» 
(1948) — про події Великої Вітчи¬ 
зняної війни. Переклав євр. мо¬ 
вою «Слово о полку Ігоревім». На¬ 
городжений орденом Червоної 
Зірки, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Мертва со¬ 
пуха. X., 1930; Тверда земля. X., 
1930; Рос. перек л.— Стихи. М., 
1964. 

КУШТАНОВЙ ЦЬКА КУЛЬТУ¬ 
РА — археологічна культура по¬ 
чатку залізного віку (6—3 ст. до 
н. е.), поширена на тер. Закар¬ 
паття. Назва походить від с. Куш- 
тановиці Мукачівського р-ну За- 
карп. обл., поблизу якого виявлено 
курганний могильник. Найширше 
досліджені залишки поселень 
у селах Петровому і Малих Геїв- 
цях, курганні могильники з тру- 
поспаленнями в урнах — у селах 
Білках, Осії, Колодному. Під час 
розкопок знайдено ліпний посуд, 
залізні ножі, бронзові та кістяні 
прикраси тощо. Основою г-ва но¬ 
сіїв К. к. були землеробство і ско¬ 
тарство. Вони жили первіснообщин¬ 
ним ладом, що перебував на 
стадії розкладу. К. к. виникла на 
місц. основі під значним впливом і, 
можливо, за участю племен лісосте¬ 
пу скіфського часу, зокрема Зх. 
Поділля. В 3 ст. до н. е. її заступає 
латенська культура. 
Літ.: Куштановицька культура. В 
кн.: Археологія Української РСР, т. 
2. К., 1971; Крушельницька Л. І. 
Племена куштановицької культури. В 
кн.: Стародавнє населення Прикар¬ 
паття і Волині. К., 1974. 

Л. І. Крушельницька. 

КУШУГУМ — селище міського 
типу Запорізького р-ну Запоріз. 
обл. УРСР. Залізнична станція. 
9,3 тис. ж. (1980). У селищі — вап¬ 
няний з-д, хлібозавод, радгосп. Се¬ 
редня школа, лікарня, 3 б-ки. К. 
засн. 1770. 
КУЩ Анатолій Васильович (н. 
ЗО.XI 1945, Київ) — укр. рад. 
скульптор, засл. художник УРСР 
(з 1979). В 1966—72 навчався в 
Київ, худож. ін-ті у В. 3. Боро¬ 
дая. Твори: «Юність», портрет 
А. Ейнштейна (обидва — 1973), 
«Рік 1941. Матері» (1974), «Світ¬ 
лана» (1975), «Хлопчик з дельфі¬ 
ном» (1975); «50 років Радянсь¬ 
кій Армії», «Літо» (обидва — 
1976), «Цирк» (1979) та ін. Респ. 
комсомольська премія ім. М. Ост- 
ровського, 1980. 
кущ — Життєва форма дерев’я¬ 
нистих рослин. Те саме, що й ча¬ 
гарник. 2) Одно- та багаторічні 
рослини, у т. ч. трав’янисті, що 
не мають чітко виявленого гол. 
стебла і галузяться біля самої 
землі (напр., К. картоплі). 
кущГння — 1) Утворення чис¬ 
ленних бічних надземних пагонів 
у злаків та деяких інших рослин з 
бруньок, розташованих у вузлі 
кущіння. У однорічників і 
багаторічників кущіння відбува¬ 
ється у різних фазах життя рос¬ 
лин; темп утворення бічних паго¬ 
нів залежить від виду рослин, умов 
вирощування, строків сівби, норм 
висіву, рівня агротехніки, а у ба¬ 
гаторічних рослин ще й від віку та 
забезпеченості рослин запасними 
поживними речовинами. В рос¬ 
линництві розрізняють кущистість 
загальну (заг. кількість пагонів у 
кущі) та продуктивну (кількість 
плодоносних пагонів). Надмірне 
К. іноді призводить до зниження 
врожаїв зернових культур. Тому 
велике значення має правильна 
регуляція К. 2) Фаза індивіду¬ 
ального розвитку деяких рослин. 
кущорГз — знаряддя для розчи¬ 
щання земель від чагарника і дріб¬ 
нолісся. К. поділяють на спе¬ 
ціальні (кілька типів), що 
виконують лише одну операцію 
(зрізування кущів чагарника та 
дрібнолісся) і універсаль- 
н і — начіпна на болотний трактор 
універсальна рама МК-11, до якої 
кріпляться необхідні для виконан¬ 
ня певних операцій спеціальні ро¬ 
бочі органи, в т. ч. і кущорізи. Най¬ 
більше застосовують К. КБ-4А 
(мал. 1) для зрізування куща діа¬ 
метром до 160 мм на болотах і тор¬ 
фових грунтах — ширина захвату 
3,9 м, продуктивність до 0,72 га/г; 
універсальну раму МК-11 для 
виконання культуртехнічних ро¬ 
біт — ширина захвату 2,92 м, 
продуктивність 1,15 га/г. 

С. О. Карпенко. 
КУЛВІЯ, Куябія, Куяба — ран- 
ньофеод. держ. утворення сх. 
слов’ян у 8—9 ст. Згадується в 
працях араб, і перс, географів 
9—10 ст. поряд з Артанією і Сла- 
віею. Більшість рад. істориків 
вважає К. політ, об’єднанням сх. 
слов’ян у Серед. Придніпров’ї, 
центром якого була Куяба (Київ). 
куЯльницький вік і Ярус 
(від назви Куяльницького лиману) 
— пізній вік пліоценової епохи 
неогенового періоду та відклади. 

що утворилися в той час. На'Ук¬ 
раїні відклади К. я. (глини, піски 
та алеврити) поширені в межах 
Причорноморської западини. їх¬ 
ня потужність — до 35—40 м. 
Див. також Неогеновий період і 
неогенова система. 
КУ^ЛЬНИЦЬКИЙ ЛИМАН, Ку- 
яльник — лиман у пн.-зх. частині 
Одеської затоки Чорного м. Довж. 
28 км, шир. до 3 км, глиб, до 3 м. 
Від моря відокремлений піщаним 
пересипом завширшки бл. З км. 
У лиман впадає р. Великий Куяль- 
ник. Т-ра води влітку бл. 30°, 
солоність до 74,3%о, Використо¬ 
вують для грязелікування (курорт 
Куяльник). 
КХ А ДЖУР АХ О — комплекс хра¬ 
мів у центр, частині Індії (штат 
Мадх’я-Прадеш). Споруджений 
між 954 і 1050. Із 85 брахманських 
і джайнських храмів збереглося 
бл. 20 (в т. ч. Кандар’я Махадео, 
бл. 1000). Храми відзначаються 
пластичними архіт. формами, що 
органічно поєднуються з настін¬ 
ною скульптурою еротичного ха¬ 
рактеру. Збереглися також за¬ 
лишки буддійського монастиря 
(перші ст. н. е.), величезна статуя 
Будди. 
КХМЕРИ — нація, основне насе¬ 
лення Кампучії. Живуть також у 
В’єтнамі й Таїланді. Заг. чисель¬ 
ність за оцінками 1975 — 8,1 млн. 
чол. Говорять кхмерською мо¬ 
вою. Релігія — буддизм. Кхмер¬ 
ська народність склалася на поч. 
н. е. в процесі консолідації числен¬ 
них кхмерських племен, можливо 
корінних жителів Пд. Індокитаю, і 
сусідніх індонезійських племен. 
Культура К. зазнала впливу куль¬ 
тури сусідніх країн, особливо Ін¬ 
дії. Осн. заняття К.— землероб¬ 
ство, тваринництво, рибальство, 
ремесла. Про історію, господар¬ 
ство, культуру кхмерів див. Кам- 
пучія. 
КХМЕРСЬКА МОВА — мова 
кхмерів. Належить до австро- 
азіатських мов. У К. м. розріз¬ 
няють дві осн. групи діалектів — 
пн.-зх. і пд.-східну. Характерні 
риси К. м.: у фонетиці — багатий 
вокалізм і порівняно бідний кон¬ 
сонантизм. Для давнього слово¬ 
твору характерне використання 
префіксів, інфіксів, повторів, для 
сучасного — словоскладання й на- 
півафіксація.Типологічно К. м. на¬ 
лежить до ізолюючих мов. Зв’яз-, 
ки між словами здійснюються 
за допомогою порядку слів і служ¬ 
бових слів. 
Літ.: Горгониев Ю. А. Грамматика 
кхмере кого язьїка. М., 1966. 

КХО, чітральці — народ, основне 
населення території колишнього 
князівства Чітрал на Пн. Пакиста¬ 
ну. Чисельність — понад 100 тис. 
чол. (1970, оцінка). Мова — кхо- 
вар, належить до дардських мов. 
За релігією більшість К.— му¬ 
су льмани-ісмаїліти. Осн. заняття 
— землеробство і скотарство, роз¬ 
винуті також ремесла, зокрема 
ковальство. 
КХУЛНА — місто у пд.-зх. части¬ 
ні Бангладеш. Розташована на од¬ 
ному з рукавів дельти Гангу. За¬ 
лізнична станція. 436 тис. ж. 
(1974). Значний центр джутової 
пром-сті; вироби, паперу, рибо¬ 
консервний з-д. Річкова судно¬ 
верф. 

КХУЛНА 

А. В. Кущ. Юність. 
Гіпс. 1973. 

Кущоріз КБ-4А. 
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КІОВ’Є 

П. Кюрі. 

В. К. Кюхельбекер. 

КЮВ’Є (Сиуіег) Жорж (23.УІІ1 
1769, Монбельяр, Ельзас — 13.V 
1832, Париж) — франц. при¬ 
родознавець. член Паризької ака¬ 
демії наук (з 1796), член Франц. 
академії (з 1818); державний діяч. 
1788 закінчив Каролінську акаде¬ 
мію в Штутгарті. З 1795 працював 
у Парижі. Обіймав ряд держ. по¬ 
сад при Наполеоні І, а також в пе¬ 
ріоди Реставрації та Липневої 
монархії. Праці К. стосуються 
порівняльної анатомії, палеонто¬ 
логії і систематики тваринного сві¬ 
ту. На основі подібності будови 
тіла тварин, зокрема нервової си¬ 
стеми, К. сформулював (1812) 
вчення про «парості» (типи) тва¬ 
ринного світу. Застосував порів¬ 
няльно-анатомічний принцип у вив¬ 
ченні будови органів, відкрив яви¬ 
ще кореляції, описав багато ви¬ 
мерлих тварин. К. розвинув ме¬ 
тафізичне вчення про провідну 
роль катастроф в історії Землі 
(див. Катастрофізм), виступав 
проти вчення Ж. Ламарка про 
змінність живої природи та поло¬ 
ження Е. Жоффруа Сент-Ілера 
про єдність організації тварин. 
Проте заслугою К. є запроваджен¬ 
ня точних методів дослідження в 
зоології, нагромадження величез¬ 
ного цінного фактичного матеріа¬ 
лу, який об’єктивно сприяв роз¬ 
виткові еволюційного вчення. Пор¬ 
трет с. 39. 
Літ.: Гремяцький М. Ж. Кюв’є. X.. 
1934. 
К’ЮЗЕК (К'юсек, К’юсак; Си- 
заск) Елен Дімфна (н. 22.IX 1902, 
Уалонг, пгг. Новий Південний 
Уельс) — австрал. письменниця. 
Друкується з 1935. Роман ««Скажи 
смерті ,,ніГ‘» (1951) спрямований 
проти капіталістичної системи, ро¬ 
мани ««Сонце в засланні» (1955), 
«Чорна блискавка* (1964), «Об¬ 
горіле дерево* (1969) — проти ра¬ 
сової дискримінації. Автор драм 
«Комети пролітають швидко* 
(1943), «Тихоокеанський рай» 
(1956), антифашист, романів «Жар¬ 
ке літо в Берліні» (1961), «Самого 
сонця замало» (1967), роману про 
тяжку жіночу долю в капіталіс¬ 

тичному суспільстві «Сук у пеклі» 
(1971). У 1975 вийшла автобіогр. 
книга К. «Дімфна» (у співавт.). 
Те.: Укр. перек л.— Самого сон¬ 
ця замало. К., 1971; Рос. перек л. 
— Скажи смерти «нет! * М., 1963; Жар- 
кое лето в Берлине. М., 1964; Солнце 
— зто еще не все. М., 1970; Черная 
молния. М.. 1976. 

О. В. Зернецька. 

КЮТ Цезар Антонович [6 (18).І 
1835, Вільно — 26.III 1918, Петро¬ 
град]— рос. композитор і муз. 
критик, учасник <Могучої кучкиь\ 
військ, інженер і вчений, інженер- 
генерал. У 1849 брав уроки з тео¬ 
рії музики і композиції в С. Мо- 
нюіика. Після закінчення Військ.- 
інженерної академії в Петербур¬ 
зі (1857) працював у ній виклада¬ 
чем (з 1878 — професор). Автор 
14 опер (у т. ч. «Вільям Раткліф», 
1869, «Анджело», 1875, «Бенкет 
під час чуми», 1901, 4 дитячі опе¬ 
ри — зокрема, «Кіт у чоботях», 
1913); творів для оркестру, ка- 
мерно-інструм. ансамблів, фп., 
скрипки, віолончелі; вокальної му¬ 
зики, зокрема романсів (бл. 250). 
Завершив опери «Кам’яний гість» 
О. Даргомижського та «Сорочин- 
ський ярмарок» М. Мусоргського. 
Серед теоретичних праць — про 
«Збірники українських пісень» О. 
Рубця (1870, 1872), про виконання 
творів М. Лисенка в Петербурзі 
(1875). В 1905 приїздив до Києва 
на прем’єру своєї опери «Кавказь¬ 
кий бранець». Портрет с. 39. 

КЮЛЯВКОВ Крум Павлов (25.11 
1893, Кюстендил — 18.XII 1955, 
Софія)— болг. письменник, засл. 
діяч культури (з 1953). Член 
Болг. компартії з 1918. В 1921 був 
делегатом III конгресу Комінтер¬ 
ну в Москві. За революц. діяль¬ 
ність зазнав переслідувань. У 1928 
—40 жив в СРСР, зокрема на Ук¬ 
раїні (переважно в Харкові). Ви¬ 
дав зб-ки віршів «Занесені сокири» 
(1931), поеми «Атака» (1931), 
«Сашо» (1932), роман «Перелом» 
(1935). Повернувшись до Бол¬ 
гарії, брав участь у нелегальній 
антифашист, боротьбі. Осн. тво¬ 
ри — зб. віршів «Розпал» (1945), 

п'єси «Боротьба продовжується» 
(1945). «Борсанови» (1948), «Пер¬ 
ший удар» (1952, про Г. Димитро- 
ва; поставлено на сцені Київ, теат¬ 
ру ім. Лесі Українки), повість 
«Хліб та ще дещо» (вид 1956). 
Автор нарисів про Рад Союз. 
Перекладав твори Т. Шевченка 
(зокрема. 1939 в Києві видано 
болг. мовою повість «Художник» і 
збірку поетичних «Вибраних тво¬ 
рів», яку 1950 перевидано в Софії 
в доповненому вигляді), П. Тичи¬ 
ни, В. Маяковського. 
Те.: Укр. перек л.— Боротьба 
продовжується. К., 1946; Перший 
удар. К., 1959; [Вірші]. В кн.: Анто¬ 
логія болгарської поезії, т. 2. К., 
1974. О. Д. Кетков. 

КЮНЗЕГЄШ Юрій Шойдакович 
(н. 17. XI 1927, містечко Арбик, 
тепер Тоджинського р-ну Тув. 
АРСР) — тувин. рад. поет Член 
КПРС з 1956. Друкується з 1944. 
Автор збірок тувин. мовою — 
«Степові мотиви» (1953), «Прапор 
дружби» (1956), «Пісня молодшо¬ 
го брата» (1963), «Щоб поділитися 
радістю» (1970), «Орел. Любов. 
Праця» (1972), «Вибране» (1977); 
російською—«Вірші» (1954), «Сер¬ 
це Саян» (1968), «Меч Багіра» 
(1976), в яких оспівав любов до 
Батьківщини, віру в дружбу, у 
світле майбутнє. Ряд віршів при¬ 
святив Україні («Україна» та ін.), 
Т. Шевченкові — статтю «Вірші, 
написані в неволі» (1964). Пере¬ 
кладач творів Т. Шевченка, Т 
Франка, С. Олійника та ін. 

Д. С. Куулар. 

КЮРАСАО — острів у Карибсько¬ 
му м., біля узбережжя Пд. Амери¬ 
ки, в архіпелазі Малих Антіль- 
ських о-вів (група Підвітряних 
островів). Належить Нідерлан¬ 
дам. Пл. 462 км2. Поверхня погор- 
бована, заввишки до 372 м. Вздовж 
зх. та пд. берегів — коралові ри¬ 
фи. Рослинність чагарникова. Гол. 
місто — Віллемстад 
КЮР£ (франц. сиге, від лат. си- 
го — піклуюсь) —католицький 
парафіяльний священик у Фран¬ 
ції, Бельгії та деяких ін. країнах. 
КЮРГ (Сигіе) Ірен (1897—1956) — 
франц. фізик; див. Жоліо-Кюрі І. 
КЮРІ (Сигіе) П’єр (15.V 1859, 
Париж — 19.IV 1906, гам же) — 
франц. фізик, член Французької 
АН (з 1905). Закінчив Паризький 
ун-т (1877). Дослідження з фізики 
кристалів, магнетизму й радіоак¬ 
тивності. Разом з братом мінера¬ 
логом Полем Жаном Кюрі від¬ 
крив явище п’єзоелектрики (1880). 
У 1895 встановив залежність магн. 
сприйнятливості парамагн. тіл від 
т-ри (див. Кюрі закон) і виявив 
існування для заліза т-ри, вище 
якої воно втрачає свої феромагн. 
властивості (див. Кюрі точка). 
Разом з дружиною М. Склодов- 
ською-Кюрі відкрив радіоактивні 
елементи радій і полоній (1898), 
виявив складний характер радіо¬ 
активного випромінювання радію 
(1899), встановив незалежність ра¬ 
діоактивного розпаду від зовн. 
умов (1903). Нобелівська пре¬ 
мія, 1903. 
кюрГ — позасистемна одиниця 
радіоактивності речовини До¬ 
рівнює активності такого джерела 
радіоактивного випромінювання, в 
якому за 1 с відбувається 3,7 X 
X 10і0 розпадів. Названо ім’ям 
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франц. фізиків П. Кюрі та М. 
Склодовськоі-Кюрі. 
КЮРІ ЗАКОН — залежність пито¬ 
мої магнітної сприйнятливості х 
деяких парамагнетиків (див. Па¬ 
рамагнетизм) від абсолютної тем¬ 
ператури Г. що має вигляд: % = 
= С/Г. де С — стала речовини. 
Встановив 1895 П. Кюрі. К. з. 
справджується для кисню 02, окси¬ 
ду азоту N0, пари рідкіснозе¬ 
мельних елементів та розчинів 
солей цих елементів. Для феромаг¬ 
нетиків при т-рі, вищій за Кюрі 
точку 0, х = С7(Г — 0), де С' — 
стала речовини. Цю залежність 
встановив 1907 франц. фізик П. Е. 
Вейс (1864—1940); її названо за¬ 
коном Кюрі — Вейса. 
КЮРІ ТОЧКА, температура Кю¬ 
рі — температура фазового пере¬ 
ходу 1-го або 2-го роду (див. Фа¬ 
зовий перехід), пов’язаного зі 
стрибкоподібною зміною симетрії 
магнітних або електричних вла¬ 
стивостей речовини. При т-рі, ви¬ 
щій за К. т., феромагнетики та 
сегнетоелектрики втрачають свої 
специфічні властивості й перетво¬ 
рюються відповідно на парамагне- 
тики (див. Парамагнетизм) та 
звичайні діелектрики. Названо 
за ім’ям франц. фізика П. Кюрі. 
КіЬРІЙ (Сигіиш; за ім’ям франц. 
фізиків П. Кюрі та М. Склодов- 
ської-Кюрі), Сш — штучно одер¬ 
жаний радіоактивний хім. елемент, 
ат. н. 96, належить до актиноїдів. 
Стабільних ізотопів не має. Відомо 
13 ізотопів К. з масовими числами 
від 238 до 250. Вперше одержали 
1944 амер. учені Г. Сіборг, Р. 
Джеймс та А. Гіорсо. К.— блис¬ 
кучий сріблястий метал, густи¬ 
на 19 200 кг/м®, Іпл 1340 ± 40° С. 
Сильне виділення тепла у препара¬ 
тах К. (внаслідок радіоактивного 
розпаду) дає можливість викори¬ 
стовувати його для створення мало¬ 
габаритних джерел струму. 
КЮРГ-СКЛОДбВСЬКА (Сигіе- 
Зкіосіо^зка) Марія (1867—1934) — 
франц. фізик і хімік; див. Скло- 
довська-Кюрі М. 
КЮРІТЕРАПІЯ — лікування дея¬ 
ких захворювань за допомогою 
природних або штучних радіо¬ 
активних речовин, різновид так 
званої променевої терапії. Назва 
походить від імені франц. вчених 
П. Кюрі і М. Склодовської-Кюрі, 
які відкрили радій та явище ра¬ 
діоактивності. 
КЮСТЕНДЙЛ — місто на Зх. 
Болгарії, адм. ц. Кюстендилсько¬ 
го округу. Залізнична станція. 
48 тис. ж. (1975). Найрозвинуті¬ 
ша харчосмакова, особливо плодо¬ 
консервна, виноробна і тютюнова, 
пром-сть. Підприємства електро- 
тех., деревообр., меблевої, взут., 
текст, галузей. Н.-д. ін-т плодів¬ 
ництва. Музей, художня галерея. 
Театр. Бальнеологічний і кліма¬ 
тичний курорт. Відомий з 1 ст. 
КЮСЮ, Кіу-Сіу, Кіу-Шіу — ост- 
рів на Пд. Японії. Омивається во¬ 
дами Тихого ок., Внутр. Японсь¬ 
кого і Сх.-Китайського морів та 
Корейської прот. Площа бл. 42 
тис. км2. У рельєфі переважають 
середньовисокі гори, багато вул¬ 
канів, вис. до 1788 м (вулканічний 
конус Кудзю). Поклади кам. ву¬ 
гілля, міді, золота, срібла, буд. 
каміння, є термальні джерела. 
Часто бувають землетруси, тай¬ 

фуни. Річки короткі, багаті на 
гідроенергію. Рослинність пере¬ 
важно субтропічна (вічнозелені 
дуби, камелії, бамбук), у горах — 
хвойні ліси, на Пд.— пальми, 
деревоподібні папороті. Центр, й 
пд. частини К.— важливий с.-г. 
район країни (рис, пшениця, яч¬ 
мінь, батат, цукр. тростина, тю¬ 
тюн, чай, цитрусові). К. зв’язаний 
з о. Хонсю тунелем, прокладеним 
під прот. Каммон (Сімоносексь- 
кою). Густо населений. Найбіль¬ 
ші міста: Нагасакі, Фуку ока, Ка- 
госіма, Кумамото. Нац. парки — 
Асо, Кірісіма. в. С. Гаврилюк. 
КЮХЕЛ ЬБІіКЕР Вільгельм Кар- 
лович [10 (21).VI 1797, Петербург 
— 11 (23) VIII 1846, Тобольськ] — 
рос. письменник, декабрист. Був 
у дружніх стосунках з О. Пушкі¬ 
ним, А. Дельвігом. Член таємного 
Північного т-ва декабристів (з 
1825). За участь у повстанні 14 
грудня 1825 засуджений до страти, 
яку замінено каторгою та довіч¬ 
ним поселенням у Сибіру. Друку¬ 
ватися почав 1815. У віршах 
чГрецька пісня», «До друзів на Рей¬ 
ні» (1821), трагедії чАргів’яни» 
(1822—25) славив свободу, закли¬ 
кав до боротьби проти деспотизму. 
Найзначніший твір — роман чОс¬ 
танній Колонна» (1832—42). Ви¬ 
ступав також як літ. критик. К. 
виявляв інтерес до укр. мови та 
нар. поезії. Переклав нім. мовою 
укр. пісню чїхав козак за Дунай». 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1 — 
2. М.—Л., 1967; Укр. перек л.— 
[Вірші]. В кн.: Поети-декабристи. К., 
1950. 

КЮЧУК - КАЙНАРДЖГЙСЬКИЙ 
МИР 1774 — договір, укладений 
між Росією і Туреччиною 10(21)^11 
в с. Кючук-Кайнарджі поблизу 
м. Сілістри (тепер НРБ) після 
переможної для Росії рос.-тур. 
війни 1768—74 (див. Російсько-ту¬ 
рецькі війни 1 7—19 століть). 
За К.-К. м. до Росії відійшли пд.- 
укр. землі між Дніпром і Пд. 
Бугом, фортеці Кінбурн, Керч, 
Єні кале, а також Азов з прилег¬ 
лою тер., визнано незалежним 
Кримське ханство (1783 тер. його 
приєднано до Росії), закріплено за 
Росією Велику і Малу Кабарду 
(добровільно ввійшли до Росії 
1557). Договір встановлював ав¬ 
тономію Молдови і Валахії і рос. 
протекторат над ними. Туреччина 
сплачувала Росії контрибуцію; Ро¬ 
сія діставала право вільного море¬ 
плавства на Чорному м. і вихід 
через Чорноморські протоки. 
К.-К. м. зміцнював пд. кордони 
Рос. д-ви, сприяв екон. освоєнню 
Пд. України і розвиткові чорномор. 
торгівлі, об’єктивно створював 
сприятливі умови для національ¬ 
но-визвольного руху народів Бал¬ 
кан і Кавказу. 

А. Д. Бачинський. 

КЕРНЕР Яан [15 (27)^ 1891, во¬ 
лость Кірепі, тепер Тартуського 
р-ну — 3.^ 1958, Тарту] — ест. 
рад. письменник, засл. письмен¬ 
ник Ест. РСР (з 1946). Друкувати¬ 
ся почав 1908. Перша зб. віршів — 
чТіні зірок» (1913). Збірки поезій 
чПісні часу» (1921), чМісяць жнив» 
(1925), віршований роман чБіанка 
і Руф» (1923) пройняті вірою в 
краще майбутнє трудового народу. 
В 30-і рр. виступав як поет-анти- 
фашист. К. вітав встановлення 

Рад. влади в Естонії. У роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни написав па¬ 
тріотичні вірші (зб.чНаказ Батьків¬ 
щини», 1943; чНепависть, тільки 
ненависть», 1944). Автор роману 
чЖінка з бідного світу» (1930, вид. 
2, 1954). Нагороджений орденом 
чЗнак Пошани». 
К’ЯТ — грошова одиниця Бірми, 
поділяється на 100 п'я. Запровад¬ 
жений 1952 замість бірм. рупії. 
За курсом Держбанку СРСР на 
серпень 1980 100 К. дорівнюють 
9,56 крб. 

ЛАБІЛЬНІСТЬ 

Л — п'ятнадцята буква укр. ал¬ 
фавіту. Є в усіх ін. алфавітах, 
створених на слов’яно-кириличній 
графічній основі. За формою на¬ 
креслення — видозмінена кири¬ 
лична буква, що походить з грец. 
X. У сучас. укр. мові буквою чл» 
позначають сонорний щілинний 
плавний передньоязиковий боко¬ 
вий приголосний звук, який може 
бути твердим і м’яким (лук, сіль). 
ЛАБАЗНИК, гадючник (Ріііреп- 
биіа) — рід рослин родини розо¬ 
вих. Багаторічні кореневищні тра¬ 
ви з перисторозсіченими, іноді су¬ 
цільними листками. Квітки дво¬ 
статеві, жовтувато-білі, рожеві або 
червоні, зібрані в багатоквіткове 
щитковидно-волотеве суцвіття. 
Плід збірний з сім’янок. 12 видів, 
поширених у помірній зоні Пн. 
півкулі. В СРСР — 10 видів, з 
них в УРСР — 3. Найпоширеніші 
Л. голий (Р. беписіаіа), Л. 
в’я золистий (Р. иітагіа) — 
по болотистих луках, берегах рі¬ 
чок, вологих лісах і Л. шести¬ 
пелюстковий (Р. Ьехаре- 
іаіа) — по степах, узліссях, серед 
чагарників. Усі види Л.— добрі 
медоноси, деякі — декоративні 
рослини. Іл. с. 42. 
ЛАБЕНбК Леонід Васильович (н. 
24^ 1927, Ленінград) — укр. рад. 
живописець, засл. художник УРСР 
(з 1973). Член КПРС з 1953. 
В 1956 закінчив Ленінгр. худож. 
уч-ще ім. В. Г. Мухіної. Твори: 
чБатьківщини простори» (1960), 
чВ Севастополі» (1961), мозаїчне 
панно чЧорномор’я» на будинку 
в Ялті (1965, в співавт.). чВ Гор- 
ках» (1970), чТато» (1971). чБать¬ 
ко» (1974), чЗемля» (1975), чЛетять 
журавлі» (1976), чВенеція» (1977). 
ЛАБЕбН Марк Антістій (Маг- 
си5 Апіізііиз ЬаЬео; бл. 50 до н. е. 
— 18 н. е.) — римський юрист, 
засновник т. з. прокуліанської 
школи юристів (за ім’ям учня 
Л.— Прокула). Л.— послідовник 
Арістотеля. Противник імпера¬ 
торського режиму, прибічник рес¬ 
публіки. До складу оигест та ін. 
частин кодифікації Юстініана 
ввійшли уривки з творів учнів 
Л., де викладено його погляди. 
ЛАБІЛЬНІСТЬ (від лат. ІаЬіІіз — 
швидкоплинний, перебіжний) — 
1)У фізіології Л., функціо¬ 
нальна рухомість — швидкість пе¬ 
ребігу елементарних реакцій, що 

СИСТЕМИ 
ПИСЬМА 

РОЗВИТОК ФОРМ 
БУКВИ Л 

Сінайсьна 0 6 О 

Фінікійська 6 1 

Давньогрецька ИМл 
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Романська ІЛ £1 

Готична СІ £1 

Кирилиця /\ л 
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Російська 
й українська А А Я А 

Л. В. Лабенок. Батько» 
1974. 
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ЛАБІНСЬК 

А. Лабріола* 

Лабазник долий. Ниж¬ 
ня та верхня частини 
рослини. 

Лаванда колоскова: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 2 — суцвіття; 
З — плоди. 

лежать в основі збудження, в нер¬ 
вовій і м’язовій тканинах. Мірою 
Л. вважають ту найбільшу кіль¬ 
кість подразнень, на яку в тканині 
виникає така сама кількість збуд¬ 
жень. Найвищу Л. має нервова 
тканина. Л. не є сталою; вона 
залежить від сили й частоти под¬ 
разнень, від нейро-гуморальних 
впливів (див. Нейро-гу моральна 
регуляція) та ін. факторів. Л. 
є важливим фактором, що визна¬ 
чає функціональний стан тканини. 
Термін «лабільність» запровадив 
М. Є. Введенський (1892). 2) В 
біології та медицині 
Л.— нестійкість організму до змін 
зовн. і внутр. середовища. 
ЛАБГНСЬК (до 1947 — станиця 
Лабінська) — місто крайового під¬ 
порядкування Краснодар. краю 
РРФСР, райцентр. Розташований 
на р. Лаоі (прит. Кубані). Заліз¬ 
нична сі. 55 тис. ж. (1980). Під¬ 
приємства харч. (консервний, 
олієекстракційний та цукр. з-ди, 
мол. і харч, комбінати) пром-сті. 
Дослідний з-д. спеціального техно¬ 
логічного устаткування і штампів 
і хім. з-д, взут. та швейна ф-ки. 
Комбінати: «Лабінськводбудінду- 
стрія», обозний, обозно-тарний, 
деревообр. та ін. У Л.— технікум 
механізації с. г., мед уч-ще. 
Засн. 1841. 
ЛАБІРЙНТ (грец. ЛсфцріуОо£) — 
сгародавня споруда з складним і 
заплутаним планом. За античними 
літ. джерелами відомо кілька Л.: 
крітський, збудований Дедалом 
для Мінотавра (з ним ототожню¬ 
ють палац у Кносі); єгипетський 
поблизу Файюма (19 ст. до н. е.); 
самоський (6 ст. до н. е.) та ін. 
В садово-парковій архітектурі 
18—19 ст. Л. являє собою огород¬ 
жені чагарниками алеї з числен¬ 
ними тупиками, заплутаними пе¬ 
реходами (т. з. Крітський лабі¬ 
ринт у «Софіївці>, 1796—1800). 
В переносному значенні Л.—склад¬ 
не заплутане розташування вулиць 
у місті, кімнат у будинку, а також 
заплутані відносини, становища, 
з яких важко знайти вихід. 
ЛАБІРИНТЙТ (від грец. ХсфО- 
ріудое — лабіринт) — запалення 
внутрішнього вуха. Залежно від 
шляхів проникнення мікроорганіз¬ 
мів або токсинів у внутрішнє вухо 
розрізняють тимпаногенний (з се¬ 
реднього вуха), менінгогенний (з 
мозкових оболонок — при менін¬ 
гіті) і гематогенний Л.; за поши¬ 
ренням процесу — обмежену та 
дифузну форми; за характером за¬ 
пального процесу — серозний та 
гнійний Л. Ознаки Л.: запа¬ 
морочення, нудота, блювання, шум 
у вухах, порушення рівноваги, сі¬ 
пання очних яблук (іністагм) тощо. 
Лікування — залежно від 
форми захворювання. 
ЛАБІРЙНТОВІ РЙБИ — підряд 
риб ряду оку неподібних. Те саме, 
що й повзуновидні. 
Л А БІРИНТОД0НТИ (ЬаЬугіп- 
іЬосіопІіа) — надряд (за деякими 
авторами, підклас) вимерлих зем¬ 
новодних. Відомі з відкладів Пн. 
і Пд. Америки, Європи та Азії з 
пізнього девону до верхнього тріа- 
су. Мали ознаки наземних (п’яти¬ 
палі кінцівки) та водяних (зовн. 
зябра у личинок або й у дорослих 
форм) тварин. Найпізніші Л. до¬ 
сягали значних розмірів (напр., 

мастодонзавр — до 5 м довж.). 
Емаль на розрізі зуба Л. дуже 
пофалдована [звідси назва «лабі¬ 
ринтодонти»: від грец. Хсфбрі- 
у$0£ — лабіринт і 66ог$5(666утое)— 
зуб]. На Україні рештки Л. знай¬ 
дено в кам’яновугільних відкла¬ 
дах Донбасу. 
ЛАБОРАТОРІЯ (лат. ІаЬогаІо- 
гіит, від ІаЬого — працюю) — 
І) Спеціалізована установа або 
відділ установи будь-якого під¬ 
приємства, навч. закладу, н.-д. 
ін-ту, де провадиться експеримен¬ 
тальна н.-д. та навч. робота, здійс¬ 
нюються контрольні випробування, 
аналізи тощо. 2) Спеціально об¬ 
ладнане приміщення для прове¬ 
дення н.-д. роботи, наук, або навч. 
експериментів, контрольних випро¬ 
бувань. 
ЛАБРАДОР — півострів на Пн. 
Сх. Північної Америки, в межах 
Канади. Омивається Атлантичним 
ок., затоками Святого Лаврентія і 
Гудзоновою, а також Гудзоновою 
протокою. Пл. понад 1,6 млн. км2. 
Береги високі й стрімкі на Сх. та 
низовинні на Пн. і Зх. Поверхня 
погорбована, переважні висоти 
200—800 м, на Пн. Сх.— до 1676 м 
(гори Торнгат). Значні поклади 
заліз, руди, є титанові та нікелеві 
руди. Клімат суворий, субарктич¬ 
ний, поширена багаторічна мерз¬ 
лота. Річки короткі, порожисті, 
багаті на гідроенергію; значна 
кількість озер, боліт. На Пн. Л.— 
тундра і лісотундра, на Пд.—хвой¬ 
ні ліси. Населення займається 
мисливством і рибальством. 
ЛАБРАДбР — мінерал класу 
силікатів. Належить до групи 
плагіоклазів. Є проміжним членом 
ізоморфного ряду альбіт — анортит. 
Сингонія триклінна. Густ. 2,69. 
Твердість 6,6—6,75. Колір білий 
або сірий. На площинах спайності 
при певних кутах повороту іризує 
(див. Іризація). Важливий поро¬ 
доутворюючий мінерал багатьох 
вивержених гірських порід (лаб¬ 
радориту, габро, діабазів, базаль- 
тів тощо). 
ЛАБРАДОРЙТ — магматична 
гірська порода, різновид габро. 
Складається гол. чин. з лабрадору, 
з незначною домішкою (не більше 
5—7%) піроксенів і рудних міне¬ 
ралів (ільменіт, титаномагнетит). 
Колір Л. зеленувато-сірий і темно- 
сірий з гарною іризацією. Залягає 
у вигляді великих масивів. Поши¬ 
рений у межах давніх кристаліч¬ 
них щитів: Українського щита, 
Балтійського щита, Канадського 
та ін. Найбільші родовища — у 
Канаді, СІЛА, Норвегії та СРСР, 
зокрема на Україні (Головинське 
родовище лабрадоритів у Жито¬ 
мир. обл., Городищенське у Чер¬ 
кас. обл. та ін.). Використовують 
як облицьовувальний матеріал. 
Українським Л. облицьовано Мав¬ 
золей В. І. Леніна, цоколі будин¬ 
ків Верховної Ради УРСР, Ради 
Міністрів УРСР і ЦК Компар¬ 
тії України в Києві, п’єдестали 
пам’ятників В. І. Леніну в Єре¬ 
вані, Т. Г. Шевченку в Харкові й 
Каневі тощо. 
ЛАБРібЛА (ЬаЬгіоІа) Антоніо 
(2.VII 1843, Кассіно —2.ІІ 1904, 
Рим) — італ. філософ, теоретик 
і пропагандист марксизму, діяч 
соціалістичного руху, публіцист. 
Закінчив ун-т в Неаполі* 3 1874 — 

професор філософії Рим. ун-ту. 
Був під впливом філософії Г. В. 
Ф. Гегеля. На поч. 90-х рр. пере¬ 
йшов на позиції марксизму, став 
активним учасником італ. і між- 
нар. робітн. руху. Л. сприяв ство¬ 
ренню Італ. соціалістичної партії 
(1892). Обстоював матеріалістичне 
розуміння історії. Відкидаючи 
факторів теорію, розкривав ви¬ 
рішальну роль екон. відносин у 
житті суспільства. Розвивав дум¬ 
ку про нерозривний зв’язок соціа¬ 
лістичного руху з марксист, тео¬ 
рією. Проте Л. допускав окремі 
теор. помилки, зокрема, недооці¬ 
нював значення диктатури проле¬ 
таріату, помилково розумів нац. 
питання (поділяв нації на «актив¬ 
ні» і «пасивні»). Твори Л. справи¬ 
ли значний вплив на формування 
поглядів А. Грамиїі, П. Тольятті 
та ін. 
ЛАБРЮЙ6Р (Ьа Вгиуеге) Жан 
де (Іб.УІІІ 1645, Париж — 10.V 
1696, там же) — франц. письмен¬ 
ник, сатирик-мораліст, член Фран¬ 
цузької академії (з 1693). За свої¬ 
ми літ. поглядами — класицист. 
Автор кн. «Характери, або Звичаї 
цього віку» (1688). Взявши за 
зразок «Характери» давньогрец. 
мораліста Теофраста, Л. подав 
картину сусп. життя Франції кін. 
17 ст., створив галерею сатиричних 
образів вельмож, дворян, буржуа, 
чиновників, показав тяжке жит¬ 
тя селян. Л.— один із попередни¬ 
ків франц. просвітительської л-ри 
18 ст. 
Те.* Рос. перекл.— Характерьі, 
или Нравьі ньінешнего века. М.—Л., 
1964. Т. Т. Духовний. 

ЛАВА (італ. Іауа) в геології — 
природний вогняно-рідкий розплав, 
що виливається на земну поверх¬ 
ню під час вивержень вулканів. 
Т-ра Л. досягає 1500—2000° і біль¬ 
ше. Від магми відрізняється відсут¬ 
ністю газів. За вмістом кремне¬ 
зему розрізняють основну, серед¬ 
ню та кислу Л. Основна (базаль¬ 
това) Л. звичайно буває більш рід¬ 
ка і має більшу т-ру, ніж кисла. 
Внаслідок застигання Л. утворю¬ 
ються ефузивні гірські породи. 
При застиганні рідкої (основної 
та середньої) Л. утворюються по¬ 
криви й потоки з відносно рівною 
поверхнею, при застиганні кислої 
Л.— хаотичні нагромадження. 
ЛАВА в гірничій справі 
— довга очисна підземна гірнича 
виробка із суцільним вибоєм, де 
видобувають корисні копалини. 
Довж. Л. залежно від гірничо- 
геол. умов і системи розробки родо¬ 
вища становить 25—350 м, іноді 
більше. Вперше термін «лава» "по¬ 
чали вживати на шахтах Донбасу. 
ЛАВА у військовій спра- 
в і — особливе бойове шикування 
в козачих військах і кавалерії, що 
застосовувалося під час наступу. 
Л. являла собою шикування кін¬ 
ноти у вигляді розсипного строю, 
розгорнуте для атаки. 
Л АВАЛЬ (Ьауаі) Карл Густав 
Патрік де (9.У 1845, Орса, Шве¬ 
ція — 2. II 1913, Стокгольм) — 
шведський інженер і винахідник. 
За національністю француз. Закін¬ 
чив технологіч. ін-т (1866) в Сток¬ 
гольмі і ун-т (1872) в Упсалі. 
Сконструював відцентровий сепа¬ 
ратор безперервної дії для молока 
(1878), винайшов і збудував паро- 
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ву турбіну активного типу (1889), 
запропонував одну з перших кон¬ 
струкцій доїльних машин (1896). 
Уперше впровадив розширяє соп¬ 
ло, гнучкий вал, диск рівного 
опору та ін. елементи, частину яких 
застосовують і в сучасних турбі¬ 
нах; розробив теорію сопла. Тур¬ 
біни Л. не набули поширення, але 
відіграли велику роль у розвитку 
турбобудування. 
ЛАВАЛЬ (Ьауаі) ІГєр (28.УІ 1883, 
Шательдон — 15.Х 1945, Париж) — 
франц. держ. діяч. Адвокат. У 
1931—32, 1935—36 — прем’єр-мі¬ 
ністр, 1934—35 — міністр закорд. 
справ. 2.У 1935 під тиском прогре¬ 
сивної громадськості підписав 
франко-рад. пакт про взаємодопо¬ 
могу, підготовлений Л.Варту, Був 
прихильником заохочення фашист, 
агресії проти СРСР. Після пораз¬ 
ки Франції 1940 — прем’єр-міністр 
(1942—44) колабораціоністського 
уряду А. Ф. Петена (див. <Вішіь). 
За вироком Верховного суду Фран¬ 
ції розстріляний як зрадник бать¬ 
ківщини. 
лавАнда (Ьауапсіиіа) — рід рос¬ 
лин родини губоцвітих. Трави, 
напівкущі або кущі. Листки супро¬ 
тивні, лінійні або лінійно-ланцетні, 
з загорнутими краями, опушені. 
Квітки двостатеві, блакитно-фіоле¬ 
тові або сині, зібрані на кінцях па¬ 
гонів у колосовидні суцвіття. 
Плід — еліпсовидний темно-бурий 
горішок. Понад 25 видів, пошире¬ 
них здебільшого в Середземномо¬ 
р’ї. В СРСР вирощують як ефі¬ 
роолійні рослини (в Криму, Мол¬ 
давії і на Кубані) гол. чин. Л. ко¬ 
лоскову (Ь. зріса, синонім 
Ь. уега). Лавандову олію одержу¬ 
ють з квіток, використовують у 
парфюмерії та медицині. На Ук¬ 
раїні вирощують сорти: Рекорд, 
Степова. Урожай свіжих суцвіть— 
25 ц/га (вміст ефірної олії 0,8— 
0,9%). Деякі види Л. вирощують 
як декоративні. 
ЛАВЕРАн (Ьауегап) Шарль Луї 
Альфонс (18. VI 1845, Париж — 
18.V 1922, там же) — франц. епі¬ 
деміолог і мікробіолог, член Па¬ 
ризької АН (з 1901) і Франц. мед. 
академії (з 1893). Закінчив Страс¬ 
бурзький ун-т (1867). З 1897 — 
співробітник Пастерівського ін-ту 
в Парижі, де організував £1907) 
лабораторію тропічних хвороб, яку 
і очолював. Праці Л. присвячені ви¬ 
вченню малярії (збудника якої він 
відкрив 1880), а також досліджен¬ 
ню трипаносомозів, лейшманіо¬ 
зів тощо. Л. було обрано почесним 
чл. багатьох мед. наукових т-в, зо¬ 
крема Петербурзького і Батумсь¬ 
кого. ^ Нобелівська премія, 1907. 
ЛАВЙНА (лат. ІаЬіпа — обвал, 
зсув) — раптовий зсув великих 
мас снігу вниз по схилу. Спостері¬ 
гаються в гірських районах. 
ЛАВГС (франц. Іауіз — розтушов¬ 
ка) — вид гравюри на металі. Зо¬ 
браження наносять пензлем, змо¬ 
ченим у кислоті; при друкуванні 
фарба набивається у витравлені 
заглиблення. Гравюри Л. нага¬ 
дують малюнок пензлем з розмив¬ 
кою. Техніку Л. винайшов у 18 ст. 
франц. художник Ж. Б. Лепренс. 
ЛАВГСС (Ьауіззе) Ернест (17.XII 
1842, Нувйон-ан-Тьєраш — 18.VIII 
1922, Париж) — франц. історик 
бурж.-ліберального напряму, по¬ 
зитивіст (див. Позитивізм). Член 

Франц. академії (з 1892). В 1865 
закінчив Вищу нормальну школу 
(ВНІП) при Сорбонні. З 1888 — 
професор Сорбонни. В 1904—19— 
директор ВНІП. Редактор і спів¬ 
автор «Історії сучасної Франції 
від революції до миру 1919 р.» 
(10 тт., 1920—22). Під ред. Л. і 
А. Рамбо вийшло колективне ви¬ 
дання «Всесвітня історія з IV сто¬ 
ліття до нашого часу» (12 тт.. 
1893—1901). 
Те.: Рос. п е р е к л.— История 
XIX века, т. 1—8. М., 1938-39. 

ЛАВНІ СУДЙ (від польс. Іа^- 
пік — засідатель) — суди феод. 
Польщі, які виникли в 13 ст. В 
17 — 2-й пол. 19 ст. діяли на Ук¬ 
раїні в містах, що користувалися 
магдебурзьким правом. Л. с. на 
Україні очолював війт, що за 
участю лавників — членів Л. с. 
(звідси й назва) розглядав цивіль¬ 
ні й кримінальні справи міщан, а 
також населення т. з. міських сіл, 
підпорядкованих місту. Л. с. були 
знаряддям соціального і нац. 
гноблення незаможних верств на¬ 
селення міським патриціатом. 
лАвочкін Семен Олексійович 
[29.VIII (11.IX) 1900, Смоленськ— 
9. VI 1960, Москва] — рад. авіакон¬ 
структор, генерал-майор інженер- 
но-тех. служби (1944), чл.-кор 
АН СРСР (з 1958), двічі Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1943, 1956). 
Член КПРС з 1953. В Рад. Армії 
з 1918. В 1927 закінчив Моск. ви¬ 
ще тех. уч-ще. З 1935 — гол. кон¬ 
структор з літакобудування. Під 
керівництвом Л. було створено ви¬ 
нищувачі ЛаГГ-3 (1940), Ла-5 
(1942), Ла-7 (1944), які відіграли 
велику роль у розгромі нім.-фа¬ 
шист. авіації 1941—45. В після¬ 
воєнний час Л. створив надзвуко¬ 
вий винищувач Ла-190 і всепогод- 
ний Ла-200. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденом Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР 1941, 1943. 
1946, 1948. 
ЛАВР (Ьаигиз) — рід вічнозеле¬ 
них рослин родини лаврових. Дво¬ 
домні дерева або кущі до 15 м зав¬ 
вишки. Листки чергові, суцільні 
шкірясті ланцетні, на коротких че¬ 
решках. Квітки дрібні, зеленувато- 
жовті, зібрані у невеликі зонтики. 
Плід — синьо-чорна кістянка. 2 
види. Найвідоміший Л. благо¬ 
родний (Ь. поЬіііз) — росте в 
Середземномор’ї, Зх. Закавказ¬ 
зі і на Пд. Криму. Культивують 
як ефіроолійну, пряну і декора¬ 
тивну рослину. Листки містять 
ефірну олію; використовують їх 
як приправу до страв. З плодів 
добувають жирну олію (т. з. боб- 
кову мазь), яку в нар. медицині 
використовують для лікування рев¬ 
матизму, паралічів, простудних 
захворювань і корости. В СРСР Л. 
благородний вирощують головним 
чином в Грузії. Л. канарсь- 
к и й (Ь. сапагіепзіз) росте на 
Канарських о-вах і о. Мадейра. 
Іл. с, 41. 
ЛАВРА (грец. Хабра — вулиця або 
провулок) — назва великих і най- 
впливовіших чоловічих монасти¬ 
рів, підпорядкованих безпосеред¬ 
ньо вищій церковній владі (в Ро¬ 
сії — патріарху, з 1721 — Синоду). 
Відомі з 4—6 ст. (Палестина, 
Греція). Див., зокрема, статті 
Києво-Печерська лавра, Троїце- 

Серггєва лавра, Олександре-Нев- 
ська лавра, Почаївська лавра. 
лаврАзія — давній материк, що 
існував за мезозойської ери (за 
іншими даними — у палеозойсь¬ 
кій і на початку мезозойської ери) у 
Північній півкулі. Охоплювала 
тер. сучасних Пн. Америки, Грен¬ 
ландії, пн. частину Атлантичного 
ок., а також Європу й Азію. Від 
Гондвани відділялася Тетісом. 
Л. була одним з найбільших мате¬ 
риків в історії Землі. 
ЛАВРЄНКО Євген Михайлович 
[н. 11 (23).II 1900, м. Чугуїв, тепер 
Харків, обл.] — рад. геооотанік 
та ботаніко-географ, акад. АН 
СРСР (з 1968). Навчався (до 
1922) у Харків, ін-ті народної осві¬ 
ти. В 1921—28 працював у Харків, 
бот. саду; 1926—29 — у Харків, 
ін-ті охорони природи; 1929—34 — 
у Харків, с.-г. ін-ті; з 1934 — в 
Бот. ін-ті ім. В. Л. Комарова АН 
СРСР (Ленінград). Осн. праці 
присвячені вивченню степової рос¬ 
линності СРСР (запропонував но¬ 
ву класифікацію), районуванню 
та картуванню рослинності, питан¬ 
ням історії флори і рослинності. 
Запровадив поняття про фітогео- 
сферу як частину біосфери. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, ор¬ 
деном Вітчизняної війни 2-го сту¬ 
пеня, медалями. Премія АН СРСР 
ім. В. Л. Комарова. 1950, 1963. 
лаврЄнтіївський літбпис 
— пергаментний рукопис. Містить 
копію літописного зведення 1305, 
складену 1377 невідомим перепису¬ 
вачем під керівництвом ченця 
Нижегородського Печерського мо¬ 
настиря Лаврентія за списком поч. 
14 ст. Починається <Повістю вре- 
менних літ» і закінчується зве¬ 
денням, відомим під назвою вели¬ 
кокнязівського Воло димирського 
зведення 1305. У рукописі немає 
відомостей за 898—922, 1263—83, 
1288—94. У складі Л. л. до нас 
дійшло «Повчання Володимира 
Мономаха> своїм дітям. Л. л. 
уперше повністю надруковано 
1846. Зберігається в Біоліотеиі 
публічній імені М. Є. Салтикова- 
ІЦедріна. 
лаврЄнтьєв Михайло Олек¬ 
сійович [6 (19).XI 1900, Казань — 
15.Х 1980, Москва] — радянський 
математик і механік, академік 
АН УРСР (з 1939) і АН СРСР 
(з 1946), Герой Соціалістичної 
Праці (1967). Член КПРС з 1952. 
Закінчив (1922) Моск. ун-т. У 
1939—41 та 1944— 49 — дирек¬ 
тор Ін-ту математики АН УРСР, 
1945—49 — віце-президент АН 
УРСР. У 1950—53 — директор Ін¬ 
ституту точної механіки і обчи¬ 
слювальної техніки АН СРСР, 
1957—75 — віце-президент АН 
СРСР, голова Сибірського відді¬ 
лення АН СРСР, директор Ін-ту 
гідродинаміки АН СРСР (Новоси¬ 
бірськ), з 1975 — в Моск. фіз.- 
тех. ін-ті. Праці Л. з математики 
присвячені теорії множин, заг. 
теорії функцій, теорії конформних 
і квазіконформних відображень, 
теорії диференціальних рівнянь; 
поклав початок низці нових до¬ 
сліджень в цих галузях. У меха¬ 
ніці суцільного середовища та 
прикладній фізиці Л. також ство¬ 
рив ряд нових напрямів; вніс знач¬ 
ний вклад у теорії крила, довгих 
хвиль, струменів. Розробив струн- 

ЛАВРЕНТЬЄВ 

С. О. Лавочкін. 

Є. М. Лавренко. 

М. О. Лаврентьев. 

Б. А. Лавреньов. 



44 
ЛАВРЕНТЬЄВ 

В. Д. Лавриненков. 

К, Ю. Лавров. 

П. Л. Лавров. 

П. О. Лавров. 

ку гідродинамічну теорію кумуля¬ 
ції, з якої розвинулись такі при¬ 
кладні напрями, як теорія спрямо¬ 
ваного вибуху, зварювання вибу¬ 
хом тощо. Для праць Л. характер¬ 
ний органічний зв’язок матем. 
теорій з потребами практики. На¬ 
городжений 5 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1946, 1949. Ленін¬ 
ська премія, 1958. Премія ім. С.О. 
Лебедєва АН УРСР, 1977. Золота 
медаль ім. М. В. Ломоносова 
АН СРСР, 1978. 
ЛАВРЕНТЬЄВ Михайло Тихоно- 
вич (1834, с. Берьозовка Тамб. 
губ.— 1907, Харків) — один з пер¬ 
ших вітчизняних повітроплавців, 
популяризатор ідей повітроплаван 
ня. В 1861 звільнений від кріпа¬ 
цтва. Жив у Харкові, де власно¬ 
ручно збудував кілька аеростатів 
(повітр. куль). Вперше на Україні 
здійснив (28.IV 1874) політ на апа¬ 
раті такого типу. Пізніше літав на 
аеростатах над Москвою, Ростовом- 
на-Дону, Одесою та ін. містами. 
ЛАВРЕНЬбВ Борис Андрійович 
[5 (17). VII 1891, Херсон — 7.1 
1959, Москва] — рос. рад. пись¬ 
менник. Закінчив Моск. ун-т 
(1915). В 1918 добровільно всту¬ 
пив до лав Червоної Армії, воював 
на Україні, в Криму. Друкува¬ 
тися почав 1911. Повісті «Вітер» 
(1924), «Сорок перший» (1924; 
однойм. фільм, 1927 і 1956), «Опо¬ 
відання про просту річ» (1927), 
драма «Розлом» (1927) — про по¬ 
дії Великої Жовтн. соціалістич. 
революції і громадян, війни. Ге¬ 
роїзм рад. людей в роки Великої 
Вітчизн. війни відтворено в опові¬ 
даннях і публіцистиці Л. (зб. «Лю¬ 
ди простого серця», 1943), в п’єсах 
«Пісня про чорноморців» (1943) 
та «За тих, хто в морії» (1945; 
Держ. премія СРСР, 1946). Автор 
політ, п’єси «Голос Америки» 
(1949; Держ. премія СРСР, 1950), 
памфлетів, фейлетонів. Нагород¬ 
жений двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Портрет с. 43. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—-6. 
М., 1963—65; Избранньїе произведе- 
ния, т. 1—2. М., 1972; У к р. пе¬ 
ре к л.— Вітер. X., 1930; Зоряний 
цвіт. X., 1930; Вибране. К.—X., 
1936; Голос Америки. X., 1950; Роз¬ 
лом. К.. 1953: Сорок перший. К., 
1960. Ю. /. Корзов. 
ЛАВРИК Семен Семенович [н. 
20.Х (2.XI) 1915, с. Велика Слобід¬ 
ка, тепер Кам’янець-Подільського 
р-ну Хмельн. обл.) — український 
радянський лікар-гематолог, член- 
кореспонлент АН УРСР (з 1979), 
засл. діяч науки УРСР (з 1975). 
Член КПРС з 1939. Закінчив Він¬ 
ницький мед. ін-т (1940). У 1946— 
50 — директор Львів, н.-д. ін-ту 
переливання крові, 1960—70 — 
Київ. н.-д. ін-ту гематології та 
переливання крові. 1954—60 — 
перший заступник міністра охоро¬ 
ни здоров’я УРСР. З 1970 — рек¬ 
тор Київ. мед. ін-ту. Праці Л. 
присвячені питанням переливання 
крові при травмах, гемотрансфу- 
зійному тоці та гострій крово¬ 
втраті, фракціонуванню крові, роз¬ 
робці методів кріоконсервування 
крові тощо. Нагороджений орде¬ 
нами Жовтневої Революції, Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами, медалями. Премія ім. 
О. О. Богомольця АН УРСР, 1977. 

ЛАВРИНЕНКОВ Володимир Дми¬ 
трович (н. 17.V 1919, с. Птахіно, 
тепер Починковського р-ну Смол, 
обл.) — рад. військ, діяч, генерал- 
полковник авіації (1971), двічі 
Герой Рад. Союзу (1943, 1944). 
Член КПРС з 1942. В Рад. Армії 
з 1940. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 — командир лан¬ 
ки, ескадрильї, гвард. винищу¬ 
вального авіац. полку. Здійснив 
448 бойових вильотів. Особисто 
збив 35 ворожих літаків і в складі 
групи— 11. В 1948 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе, 1954 — 
Академію Генштабу 3 1954 — на 
відповідальних посадах у військах 
ППО країни. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, Жовтневої Революції, 
ін. орденами, медалями. 
лаврГвський Іван Андрійович 
(1822, с. Люпінка, поблизу Бали- 
города, тепер ПНР — 13.X 1873, 
Холм, тепер ПНР) — укр. компо¬ 
зитор і муз. діяч. У 1854—63 жив 
у Кракові, 1863—66 — у Львові, 
з 1866 — у Холмі. Автор хорових 
творів (у т. ч. «Осінь», «Заспівай 
ми, соловію», «Козак до торбана», 
«Руська річка», «До зорі»), музики 
до вистав «Обман очей» І. Гушале- 
вича, «Пан Довгонос» К. Меру но¬ 
вина. «Роксолана» Г. Якимовича. 

Р. Я. Пилипчук. 
лАврівський Іван Васильович 
(1773, с. Терка Ліського пов., те¬ 
пер ПНР — 1846, м. Перемишль, 
тепер Пшемисль, ПНР) —укр. пе 
дагог і осв. діяч. Закінчив Львів, 
ун-т (1798), професор цього ун-ту 
(1798—1804). Пізніше — ректор 
Львів, духовної семінарії, профе¬ 
сор богослов, ін-ту у Перемишлі. 
Л. викладав укр. мовою, склав 
підручник укр. граматики, буквар 
(Перемишль, 1838), метод. посі<> 
ники. Організував у Перемишлі 
друкарню, зібрав наук, б-ку (15 
тис. книг), яку передав для заг. 
користування. Заснував грошо¬ 
вий фонд для допомоги укр. 
школам. 
ЛАВРбВ Кирило Юрійович (н. 
15.IX 1925, Ленінград) — рос. рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1946. Син Ю. С. 
Лаврова. В 1950—55 працював у 
Київ. рос. драм, театрі ім. Лесі 
Українки, з 1955 — в Ленінгр. Ве¬ 
ликому драм, театрі ім. М. Горь¬ 
кого. Ролі: Молчалін («Лихо з ро¬ 
зуму» Грибоєдова), Солоний («Три 
сестри» Чехова), Ніл («Міщани» 
Горького), Петро Мелехов («Ти¬ 
хий Дон» за Шолоховим). Ство¬ 
рив образ В. І. Леніна («Захисник 
Ульянов» Виноградової та Єрьо- 
міної). З 1956 знімається в кіно. 
Ролі: Лапшин («Вірте мені, лю¬ 
ди», 1965), Синцов («Живі і мер¬ 
тві», 1964; «Відплата», 1969), 
Іван Карамазов («Брати Карама- 
зови», 1969), Башкирцев («Прибор¬ 
кання вогню», 1972), створив об¬ 
раз В. І. Леніна у фільмі «До¬ 
вір’я» (1978). Депутат Верховної 
Ради СРСР 10-го скликання. Держ. 
премія СРСР, 1978 
ЛАВРбВ Павло Арсентійович 
[29.VI (12.VII) 1903, с. Радівці, 
тепер Деражнянського р-ну Хмельн. 
обл.— 1.УІ 1973, Київ] — укр. 
рад. історик, доктор істор. наук 
і професор (з 1958). Член КПРС 
з 1928. У 1933 закінчив Київ, 
ін-т профес. освіти. З 1939 — зав. 
кафедрою історії УРСР Київ. 

ун-ту. Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. Автор праць з істо¬ 
рії робітн. класу і селянства Ук¬ 
раїни, історії Компартії України 
та історії боротьби укр. народу за 
владу Рад. Нагороджений 2 орде¬ 
нами «Знак Пошани», медалями. 
Те.: Рабочее движение на У крайнє 
в 1913—1914 гг. К., 1957; Украинская 
советская историография о рабочем 
движении на Украине в 1912—1914 гг. 
М., 1962. 
ЛАВРОВ Петро Лаврович[2(14).У1 
1823, Мелехово, тепер Псковського 
р-ну Псков, обл.— 25.1 (6.II) 
1900, Париж] — теоретик рос. ре¬ 
во люц. народництва, філософ, 
публіцист, дрібнобурж. соціолог. 
Н. в поміщицькій сім’ї. В 1842 
закінчив арт. уч-ще в Петербурзі. 
З 1862 — член «Землі і волі>. В 
1866 Л. заарештовано і 1867 за¬ 
слано до Вологодської губ. В 1870 
таємно виїхав за кордон, у Париж. 
Став членом Російської секції 1-го 
Інтернаціоналу, брав участь у 
Паризькій комуні 1871. В 1871 Л. 
виїхав у Лондон, де зблизився з 
К. Марксом і Ф. Енгельсом. У 
1873—77 видавав журн. «ВпередІ», 
1875—76 — газ.«ВпередІ»,які неле¬ 
гально розповсюджувалися серед 
революц. молоді Росії, в і. ч. на 
Україні. В 1877 переїхав з Лондо¬ 
на в Париж. У 1882 примкнув 
до «Народної волі>, представляв 
її за кордоном. Л.— послідовник 
суб'єктивної школи в соціології 
твердив, що рушійною силою істо¬ 
рії є «критично мислячі особи» 
Ф. Енгельс не раз вказував на 
еклектизм його філос. поглядів. 
В. І. Ленін, поважаючи Л. як вете¬ 
рана революційної теорії, критику¬ 
вав його за ідеалістичне розуміння 
історії (див. Повне зібр. тв., т. 2, 
с. 441) А. М. Катренко. 
ЛАВРОВ Петро Олексійович 
[6 (18).IX 1856, Ярославль — 24.XI 
1929, Ленінград] — рос. рад. фі- 
лолог-славіст, акад. АН СРСР (з 
1923). Закінчив Моск. ун-т (1879) 
Професор Новоросійського (в Оде¬ 
сі) ун-ту (1898—1900), потім Пе- 
терб. ун-ту (з 1900). Автор праць 
з слов’ян, палеографії, мовознав¬ 
ства, фольклору й л-р: «Петро 
II Петрович Негош, владика Чор¬ 
ногорський і його літературна 
діяльність» (1887), «Огляд звуко¬ 
вих і формальних особливостей 
болгарської мови» (1893), «Кири¬ 
ло та Методій в давньослов’янсь- 
кому письменстві» (1928), «Матері¬ 
али з історії виникнення найдавні¬ 
шої слов’янської писемності» 
(опубл. 1930). Розшукав, видав і 
дослідив ряд пам’яток слов’ян, 
писемності. А. П. Могила. 
ЛАВРбВ Юрій Сергійович 
[1 (14).III 1905, Петербург — 
20.VIII 1980, Ленінград, похова¬ 
ний у Києві] — рос. рад. актор, 
нар. арт. СРСР (з 1960). Актор¬ 
ську діяльність почав у Петроград¬ 
ському Великому драм, театрі. 
Працював у театрі В. Мейєрхоль- 
да, 1929—34 — в Ленінгр. театр» 
драми (тепер — ім. О. Пушкіна), 
в 1938 — 68 — в Київ. рос. драм, 
театрі ім. Лесі Українки. Ролі: 
дон Жуан, Годвінсон («Кам’яний 
господар», «У пущі» Лесі Україн¬ 
ки), Аорєзков («Живий труп» Л 
Толстого), Федір («Навала» Лео¬ 
нова), Рощин («Ходіння по муках» 
за О. М. То летим), Іван Коломій- 
цев («Останні» Горького), Гордій 
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(«Шануй батька свого» Лавреньо- 
ва), Ріварес («Овод» за Войнич). 
Знявся у фільмах (вперше —1929): 
«Волочаєвські дні», «Велике жит¬ 
тя», «Спокута чужих гріхів» та 
ін. Нагороджений орденами Лені¬ 
на, «Знак Пошани», медалями. 
Літ.: Зюков Б. Юрий Лавров. К., 
1971. /. П. Нестеровська. 
ЛАВРОВЙШНЯ (Ьаигосегазиз) — 
рід вічнозелених дерев або кущів 
родини розових. Листки видовже- 
но-овальні, шкірясті. Квітки дріб¬ 
ні, білі, двостатеві, в довгих кити¬ 
цях. Плід — соковита кістянка, 
у деяких видів їстівна. Бл. 25 ви¬ 
дів, поширених у Пд.-Зх. Азії, 
Малій Азії, на Балканах та ін. 
В СРСР дико росте 1 вид, у куль¬ 
турі 3 види. Господарське значен¬ 
ня має Л. звичайна, або лі¬ 
карська (Ь. оШсіпаїіз) та її різно¬ 
видність — культурна форма—Ь. 
шасгосагра — декоративна плодо¬ 
ва рослина до 12 м заввишки. 
Плоди споживають свіжими і пе¬ 
реробленими. З листя добувають 
олію і виготовляють лавровишневу 
воду (болезаспокійливий засіб). 
ЛАВРбВСЬКИЙ Леонід Михай¬ 
лович [справж. прізв.— Іванов; 
5 (18).VI 1905, Петербург — 26.ХІ 
1967, Париж, похований в Москві] 
— рос. рад. балетмейстер, педагог, 
нар. арт. СРСР (з 1965). Член 
КПРС з 1944. Після закінчення в 
Петрограді хореографічного тех¬ 
нікуму з 1922 — соліст театру опе¬ 
ри та балету (тепер. Ленінгр. теат¬ 
ру опери та балету ім. С. М. Кі¬ 
рова), 1938—44 — худож. керів¬ 
ник його балетної трупи. В 1944— 
62 (з перервами) — гол. балет¬ 
мейстер Великого театру СРСР. 
Вистави: «Ромео і Джульєтта» 
(1940), «Оповідь про кам’яну 
квітку» (1954) С. Прокоф’єва, 
«Червона квітка» Р. Глієра (1949) 
та ін. В 1958—62 — худож. керів¬ 
ник Моск. балету на льоду, з 
1964 — Моск. хореографічного 
уч-ща. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1946, 1947, 1950. 
ЛАВРбВСЬКИЙ Микола Олек¬ 
сійович [21.XI (З.ХІІ) 1825, с. Вид- 
ропужськ, тепер Спіровського р-ну 
Калінін. обл.— 18 (ЗО).IX 1899, 
с. Кочеток, тепер смт Чугуївського 
р-ну Харків, обл.] — рос. філолог, 
акад. Петерб. АН (з 1890). За¬ 
кінчив Гол. пед. ін-т у Петербурзі 
(1851). Професор Харків, ун-ту 
(1855—75), директор Ніжинського 
істор.-філологічного ін-ту (1875— 
82), ректор Варшав. ун-ту (1883— 
90). Праці: «Про візантійський 
елемент у мові договорів руських із 

Ю. С. Лавров у ролях Рощина («Хо¬ 
діння по муках» за О. М. Толстим) 
та Дон Жуана («Камінний господар» 
Лесі Українки). 

греками» (1853), «Про давньорусь¬ 
кі училища» (1854), «Пам’ятки 
старовинного руського виховання» 
(1861), «Гімназія вищих наук кня¬ 
зя Безбородька в Ніжині» (1879); 
статті про М. Ломоносова, М. 
Карамзіна, І. Крилова, М. Гоголя 
та ін. 
ЛАВРбВСЬКИЙ Михайло Лео¬ 
нідович (н. 29.Х 1941, Тбілісі) — 
рос. рад. артист балету, нар. арт. 
СРСР (з 1976). Син Л. М. Лавров- 
ського. В 1961 закінчив Моск. 
хореографічне уч-ще, відтоді — у 
Великому театрі СРСР. Партії: 
Принц («Лебедине озеро» Чайков- 
ського), Альберт («Жізель» Адана), 
Спартак (однойменний балет Ха- 
чатуряна), Віктор («Ангара» Еш- 
пая). Ленінська премія, 1970. 
Держ. премія СРСР, 1977. 
ЛАВРбВСЬКИЙ Петро Олексійо¬ 
вич [13 (25).III 1827, с. Видро- 
пужськ, тепер Спіровського р-ну 
Калінін. обл.— 28.11 (12.III) 1886, 
Петербург] — рос. філолог-сла- 
віст, чл.-кор Петерб. АН (з 1856). 
Брат М. О. Лавровського. Закін¬ 
чив Гол. пед. ін-т у Петербурзі 
(1851). Професор Харків, ун-ту 
(1855—69), ректор Варшавського 
ун-ту (1869—72). Праці: «Про мо¬ 
ву північних руських літописів» 
(1852), «Корінне значення в назвах 
спорідненості в слов’ян» (1867) 
тощо. Укр. мові присвятив статті: 
«Огляд визначних особливостей 
наріччя малоруського порівняно з 
великоруським та іншими слов’ян¬ 
ськими наріччями» (1859), «Кри¬ 
тичні замітки про малоруське на¬ 
річчя» (1861) та ін. 
ЛАВРСЬКА іконопйсна 
майстерня — осередок дав¬ 
ньоруського та укр. малярства, 
належала Києво-Печерській лаврі. 
За існуючими літ. джерелами, ви¬ 
никла в останній чверті 11 ст. в 
зв’язку з оздобленням Успенсь¬ 
кого собору (1073—89) грецькими 
майстрами за участю Алімпія. На 
тер. Лаври виявлено майстерню 
по виготовленню смальти для мо¬ 
заїки. Про стиль мистецтва 11—15 
ст. дають уявлення: ікони «Свенсь- 
ко-Печерської богоматері з Анто- 
нієм і Фео досієм» (1288, ДТГ); мі¬ 
ніатюри до «Київського псалтиря» 
(1397, Держ. публічна б-ка ім. 
М. Є. Салтикова-Щедріна в Ле¬ 
нінграді); рельєф «Богоматері з 
Антонієм і Феодосієм» (триптих, 
1470, Києво-Печерський істсри- 
ко-культурний заповідник) та ін. 
З кінця 16 ст. в Л. і. м. збирали 
«куншти» (естампи зх.-європ. і 
місц. граверів), що служили зраз¬ 
ками для навчання. В 1724—44 
Л. і. м. керували майстри Іван 
та Феоктист; в 1744—55 — А. 
Галик; з 1755 — італ. художник 
В. Фредеріче. Видатними пам’ят¬ 
ками живопису 18 ст. в стилі ба¬ 
рокко були розписи Успенського 
собору (1724—31) і Троїцької над- 
брамної церкви (1734—44), вико¬ 
нані С. Лубенченком, І. Макси¬ 
мовичем,, Ф. Павловським, А. 
Галиком, М. Якубовським, І. Ко- 
дельським, 3. Голубовським, М. 
Григор’євим. У 1752 невідомий 
художник Л. і. м. написав портрет 
отамана Війська Донського Дани¬ 
ла Єфремовича, в 1769 Самуїл 
виконав портрет Д. Долгорукого 
(обидва — в ДМУ ОМ). У 18 ст. з 
Л. і. м., крім згаданих, вийшли 

такі художники, якГ. Сердюченко, 
К. Сабатович, Ф. Білозерський, 
І. Попович, Є. Федоров, М. Тав¬ 
рів, А. Пишецький, Д. Красовсь- 
кий, Я. Рачковський, С. Малий, 
І. Триліський, Й. Сербин, П. 
і С. Неділки, С. Данилевич, 
Л. Тарасевич, С. Паламаренко, К. 
Попович, Г. Ктитаренко, О. Три- 
лієвський, О. Перехрестенко, Ф. 
Уманський, А. Попович, Дорофей, 
Пантелимон, Г. Тесленко та П. 
Федорів. Наприкінці 18 ст. Л. і. м. 
поступово втрачає своє провідне 
значення в історії укр. мистецтва. 
Остання спроба піднести рівень 
Л. і. м. була в 2-й пол. 19 — на 
поч. 20 ст. В цей час І. їжакевич з 
учнями розписав у Києво-Печер¬ 
ській лаврі церкву Всіх святих 
над Економічною брамою і тра¬ 
пезну (1905—07). Іл. с. 46. 

Г. Н. Логвин. 
ЛАВРСЬКА ШКбЛА — навчаль¬ 
ний заклад, відкритий П. Моги¬ 
лою 1631 у Троїцькому монастирі 
Києво-Печерської лаври. Була 
школою нового типу, організованою 
за зх.-європ. зразком; давала пов¬ 
нішу освіту, ніж братські школи. 
В 1632 Л. ш. було злито з Київ¬ 
ською братською школою і створе¬ 
но Колегію. Згодом на честь її 
протектора П. Могили Колегія 
стала називатися Києво-Моги- 
лянською. Практично це був пер¬ 
ший вищий навч. заклад на У краї¬ 
ні. Див. Київська академія. 
ЛАВРУШИН Володимир Федоро¬ 
вич [н. 15 (28).V 1912, Харків] — 
укр. рад. хімік, доктор хім. наук 
(з 1956), засл. діяч науки УРСР 
(з 1979). Закінчив (1935) Харків, 
ун-т. В 1945—53 працював у вузах 
Харкова, з 1953 — у Харків, ун-ті 
(1960—66 — ректор). Наук, пра¬ 
ці в галузі фізико-органічної хімії, 
зокрема дослідження будови та ре¬ 
акційної здатності, а також реак¬ 
тивності органічних сполук. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
ЛАВСАН — торговельна назва во¬ 
локна в СРСР, що його виробляють 
з поліетилентерефталату 
ЛАВСбНІЯ (Ьа^зопіа) — рід 
рослин родини плакунових. Вічно¬ 
зелені кущі або невеликі дерева 
1,5—6 м заввишки. Листки ланце¬ 
товидні, супротивні. Квітки дрібні, 
правильні, 4-членні, запашні, зі¬ 
брані у волотисті суцвіття. 6 ви¬ 
дів, поширених у Тропіч. Азії, 
Африці та Пн. Австралії. Л. г ла¬ 
де н ь к у (Ь. іпегтіз) культи¬ 
вують на середземноморському уз¬ 
бережжі Європи та Африки, в 
Тропіч. Азії і Пн. Австралії як 
декоративну, лікарську і фарбу¬ 
вальну рослину: з листків Л. до¬ 
бувають косметичну фарбу хну 
(хену), із квіток — ефірну олію. 
В СРСР Л. гладеньку вирощують 
в Азербайджані. 
ЛАВУАЗЬб (Ьауоізіег) Антуан 
Лоран (26.VIII 1743, Париж — 
8.У 1794, там же) — франц. хі¬ 
мік, член Паризької АН (з 1772). 
Закінчив 1763 юрид. ф-т Паризь¬ 
кого ун-ту. Реформатор хімії: 
його праці сприяли перетворенню 
хімії в науку, яка грунтується на 
точних вимірюваннях. У дослід¬ 
женнях хім. перетворень Л. почав 
використовувати кількісні методи, 
зокрема зважування. На підставі 
закону збереження маси при хім. 

ЛАВУАЗЬЄ 

Ю. С. Лавров. 

Л. М. Лавровський. 

М. Л. Лавровський. 

А. Л. Лавуазьв. 
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ЛАГ 

Лаврська іконописна 
майстерня. 
Ікона «Свенсько-Пе- 
черська богоматір з. Ан- 
тонієм і Феодосієм». 
Фрагмент. 1288. Дер¬ 
жавна Третьяковська 
галерея в Москві. 

Релігійна сцена. Уч¬ 
нівський малюнок. Туш. 
60-і рр. 18 ст. Цент¬ 
ральна наукова бібліо¬ 
тека АН УРСР. Київ. 

Лаг: 
1 — крилатка; 
2 — днище судна. 

реакціях (див. Збереження зако¬ 
ни) пояснив явище горіння як про¬ 
цес сполучення речовин з киснем, 
спростувавши (1783) помилкову 
гіпотезу флогістону, що панува¬ 
ла в тогочасній хімії. Довів, що 
процес дихання подібний до го¬ 
ріння, що вода є сполукою водню 
з киснем. Разом з ін. ученими роз¬ 
робив хім. номенклатуру, засну¬ 
вав (1789) один з перших хім. 
журналів — «Аннали хімії». Опу¬ 
блікував (1789) -«Початковий під¬ 
ручник хімії», в якому визначив 
поняття <хімічний елемент». Л.— 
один із засновників термохімії. 
Літ.: Дорфман Я. Г. Лавуазье. М., 
1962. 
ЛАГ (голл., англ. Іоб) — 1) При¬ 
лад для визначення швидкості руху 
судна та пройденого ним шляху. 
Давачами Л. є крилатка, що обер¬ 
тається у воді під час руху судна, 
або занурена у воду напірна труб¬ 
ка. 2) Таке положення судна, коли 
його борти перебувають у напрямі, 
паралельному вітру, хвилям, а 
також причалу або ін. судну. 
лагАш —давня держава в Шуме¬ 
рі на тер. сучас. Іраку. В писемних 
пам’ятках згадується починаючи 
з 26 ст. до н. е. Найбільшого роз¬ 
квіту досяг у 26—24 ст. до н. е. 
за правління династії, засновником 
якої був Ур-Нанше. Наступники 
Ур-Нанше підкорили значну ча¬ 
стину Шумеру. В 24 ст. до н. е. Л. 
був завойований Аккадом. Нове 
піднесення Л. відбувалося в 22 ст. 
до н. е. за правителя Гудеа. З 
21 ст. до н. е. Л. втратив значення. 
ЛАГЕРКВІСТ (Ьа^егкуізі) Пер 
Фабіан (23.V 1891, Векше—11. 
VII 1974, Стокгольм) — швед, 
письменник, член Швед, академії 
(з 1940).У зб. новел «Залізо й лю¬ 
ди» (1915), зб. віршів «Страх» 
(1916) та кн. «Хаос» (1919) відчут¬ 
ний вплив символізму. Зо. опові¬ 
дань «Лихі казки» (1924) та авто¬ 
біограф. повість «У цьому світі 
гість» (1925) пройняті критикою 
бурж. суспільства. Повісті «Кат» 
(1933), «Карлик» (1944), зб-ки 
віршів «Дух» (1937), «Поезія і 
битва» (1940) спрямовані проти 
фашизму. Автор морально-філос. 
повістей «Варавва» (1950), «Сивіл- 
ла» (1956), «Смерть Агасфера» 
(1960), «Свята земля» (1964), «Ма- 
ріамна» (1967). П’єси Л. й теор. 
праці з драматургії мали значний 
вплив на розвиток швед, театру. 
Нобелівська премія, 1951. 
Те.: Рос. перек л.— В мире 
гость. М., 1972. О. Д. Сеток. 
ЛАГЕРЛЕФ (Ьа^егібг) Сельма 
(20.XI 1858, Марбакка, провінція 
Вермланд — 16.III 1940, там же) — 
швед, письменниця. Член Шведсь¬ 
кої академії (з 1914). Перший і 
найзначніший твір Л.— роман «Са¬ 
га про Єсту Берлінга» (1891), в 
якому напівказкова романтична 
історія поета, мрійника і шукача, 
подана на фоні реально зображено¬ 
го життя швед, селянства. Автор 
популярного твору для дітей «Ніль- 
сова мандрівка» (ІїЮб—07), а та¬ 
кож зб. «Казки й саги» (1899), 
романів «Єрусалим» (1902), «Ім¬ 
ператор португальський» (1914), 
антивоєнного роману «Вигнанець» 
(1918). Відстоювала рівноправ¬ 
ність жінок Виступала проти фа¬ 
шизму. Нобелівська премія, 1909. 
Те.: Укр. перек л.— Сага про 
Єсту Берлінга. К., 1971; Чудесна ман¬ 

дрівка Нільса Гольгерсона з дикими 
гусьми. К., 1978; Рос. перек л.— 
Сага о Йесте Берлинге. М.,1959; Пер¬ 
стень Левеншельдов. — Шарлотта Ле- 
веншельд.—Анна Сверд. М.,1972; По- 
лет Нильса. М., 1975. К. О. Шахова. 

ЛАГбВСЬКИЙ Микола Михайло¬ 
вич [25.ХІІ 1862 (6.1 1863), с. Одо- 
євське, тепер Шар’їнського р-ну 
Костром, обл.— З.У 1933, Моск¬ 
ва] — рос. рад. сурдопедагог. Нав¬ 
чався в Петерб. ун-ті. Бл. 50 років 
працював в уч-щах для глухонімих: 
1884—1910 — в Петербурзькому, 
1910—13 — в Олександрівському 
(поблизу тепер. Запоріжжя), 
1913—18 — в Марийському (по¬ 
близу Петрограда). За рад. часу 
працював у ряді ін-тів для глухо¬ 
німих, а також у Моск. ун-ті й 
пед. ін-ті. Л.— теоретик, методист 
та історик у галузі сурдопедагогі¬ 
ки. В 1929 ВЦВЇС СРСР присвоїв 
Л. звання Героя Праці. Ім’ям Л. 
названо школи для глухих у Києві 
та В’язниках (Владимир, обл. 
РРФСР). Автор «Основ сурдопе- 
дагогики» (М., 1931) 
лАгода Алла Вячеславівна (н. 
6.II 1937. Київ) — укр. рад. артист¬ 
ка балету, нар. арт. УРСР (з 
1974). Після закінчення Київ, 
хореографічного уч-ща (1955) — 
солістка Київ, театру опери та ба¬ 
лету ім. Т. Г. Шевченка. Партії: 
Килина («Лісова пісня» М. Ско¬ 
ру льсь кого), Марина («Поема про 
Марину» Б. Яровинського), Заре- 
ма («Бахчисарайський фонтан» Б. 
Асаф’єва), Егіна («Спартак» А. 
Хачатуряна), Мехмене Бану («Ле¬ 
генда про любов» А. Мелікова), 
Кармен («Кармен-сюїта» Бізе — 
Щедріна), Анна Кареніна (одно¬ 
йменний балет Щедріна). 

Т» П. Булат. 

ЛАГОДА Валентин Костянтино¬ 
вич [справж. прізв.— Лагодзинсь- 
кий; н. 14 (27).V 1913, с. Степанці, 
тепер Канівського р-ну Черкас, 
обл.] — укр. рад. поет. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Перші 
вірші надрукував 1930. Видав 
збірки ліричних і гумористичних 
віршів «Квітень» (1953), «Нат¬ 
хнення» (1960), «Гаряча завивка» 
(1968), «Спасибі за увагу» (1976) 
та ін. Автор текстів пісень (зб. 
«Над широким Дніпром», 1978), 
книжок для дітей. Переклади з 
літератур народів СРСР. 
Те.: Кому чолом, кого помелом. К., 
1973; Рос. перек л.— Купольная 
комедия. М., 1959. Г. П. Донець. 
ЛАгО-МАДЖбРЕ — озеро в Аль¬ 
пах, у межах Італії і Швейцарії. 
Лежить на вис. 194 м над р. м. 
Довж. 62,5 км, шир. до 4,5 км, 
площа 212 км2. Глиб, до 374 м. 
Через Л.-М. протікає р. Тічіно 
(ліва прит. По). Не замерзає. 
Судноплавство, рибальство. Роз¬ 
винутий туризм, водний спорт. По 
берегах озера — численні курорти. 
ЛАГбРІО Лев Феліксович [16 
(28).VI або 17 (29).ХІ 1827, Фео¬ 
досія — 9 (22).XII 1905, Петер¬ 
бург] — рос. живописець і аква¬ 
реліст. У 1843—50 навчався в пе- 
герб. АМ у М. Воробйова. Почес¬ 
ний член цієї академії (з 1900). 
Твори: «Фонтан Аннібала в Рок- 
ка-ді-Папа поблизу Рима» (1860), 
«Відбиття штурму фортеці Баязет 
8 червня 1877 року» (1891) та ін. 
В 1853 подорожував по Україні. 
В 1883—92 виконав серію баталь¬ 

них полотен на сюжети рос.-турець¬ 
кої війни 1877—78. 
лАгос — столиця Нігерії. Осн. 
політ., пром. і культур, центр 
країни. Розташований на островах 
та узбережжі зат. Бенін у Гвіней¬ 
ській зат. Атлантичного ок. Гол. 
порт країни, початковий пункт 
з-ці Л.— Кано. Поблизу міста — 
міжнар. аеропорт. 1,1 млн. ж. 
(1975). Час заснування Л. (назву 
дали португ. колонізатори в 15 ст.) 
невідомий. У 1861 Л. захопили 
англ. колонізатори. З 1960 — сто¬ 
лиця незалежної д-ви Нігерія. В 
1978 столицю країни вирішено 
перенести протягом ряду років до 
м. Абуджі. В Л. переважає харч, 
пром-сть — олійницька (вироби, 
пальмової олії), пивоварна, борош¬ 
номельна, по обробці ообів какао. 
Автоскладальний, авторем., по ви¬ 
роби. радіоапаратури, цементу, 
мастил, миловарний та лісопиль¬ 
ний з-ди, текст, ф-ки, судноверфі, 
залізничні майстерні. Л.— знач¬ 
ний торг, центр. Ун-т, Нац. б-ка, 
Нац. музей. 
ЛАГРАНЖ (Ьавгапве) Жозеф ЛуТ 
(25.1 1736, Турін — Ю.ІУ 1813, 
Париж) — франц. математик і ме¬ 
ханік. Член Берлін. АН (з 1759), 
її президент (1766—87), член Па¬ 
ризької АН (з 1772), почесний член 
Петерб. АН (з 1776). Закінчив Ту: 
рінську арт. школу. З 1787 жив і 
працював V Парижі. Праці з ва¬ 
ріаційного числення, чисел теорії, 
алгебри, диференціальних рів¬ 
нянь, матем. аналізу, диферен¬ 
ціальної геометрії, аналітичної 
та теоретичної механіки, небесної 
механіки та астрономії. Л.— один 
з основоположників заг. аналі¬ 
тичних методів у варіаційному чис¬ 
ленні. У творі «Аналітична меха¬ 
ніка» подав аналітичний вираз 
можливих переміщень принципу, 
на базі якого розв’язав осн. задачі 
статики. В динаміці, використо¬ 
вуючи один з її осн. принципів 
(див. Д'Аламбера — Лагранжа 
принцип), вивів рівняння руху 
будь-якої системи; запровадив уза¬ 
гальнені координати. Праці Л. з 
астрономії стосуються рефракції, 
теорії збурень (див. Збурення руху 
небесних тіл), лібрації Місяця. 
Портрет с. 48. 
лагрАнжа РІВНЯННЯ — 1) у 
математиці — звичайне ди¬ 
ференціальне рівняння вигляду 
у = хср (у') + і (у'), де Ф га і — 
задані диференційовні функції 
свого аргументу. Названо за ім'ям 
Ж. Л. Лагранжа, хоча вперше до¬ 
слідив і запропонував це рівняння 
Ж. Л. Д'Аламбер (1748). Якщо 
Ф (У*) — У\ то Л. р. наз. рівнян¬ 
ням Клеро. 2) У меха¬ 
ніці — рівняння руху вигляду 
д ( дь \ дЬ _ ' 

* І дя< ) дд, 
де Б = 

= Т (о, я) — П (я) — функція 
Лагранжа (різниця між кінетич¬ 
ною й потенціальною енергіями 
системи), Яі — узагальнені коор¬ 
динати системи, О і — узагальнені 
сили. Вперше запропонував 1760 
Ж. Л. Лагранж. Такі рівняння (їх 
ще наз. Л. р. 2-го роду) застосову¬ 
ють для дослідження мех. руху та 
ін. процесів у фізиці, електротех¬ 
ніці, автоматиці тощо. Диферен¬ 
ціальні рівняння руху в декарто- 
вих координатах з невизначени- 
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ми множниками (Л. р. 1-го роду), 
які можна використати в анало¬ 
гічних дослідженнях, через їхню 
громіздкість застосовують рідко. 
Літ.: Кильчевский Н. А. Курс теоре- 
тической механики, т. 1—2. М., 1977. 
О. О. Горошко (Л. р. у механіці). 

ЛАГТИНГ (норв. Іавіїпв) — 1) 
Верхня палата стортингу (пар¬ 
ламенту) Норвегії. Обирається 
сгортингом у складі його де¬ 
путатів. 2) Виборний законодавчий 
орган місц. самоврядування на Фа- 
рерських островах. 
ЛА ГУМА (Ьа Сита) Алекс (н. 
20.11 1925, Кейптаун) — південно- 
афр. письменник і громад, діяч. 
Член Компартії ПАР. За політ, 
діяльність одинадцять років про¬ 
вів у в’язниці. З 1966 в еміграції. 
Пише англ. мовою. У кращих тво¬ 
рах змалював образ афр. револю¬ 
ціонера, гол. змістом життя якого 
стала політ, боротьба. Автор пові¬ 
стей «Нічні блукання» (1962), «І 
нитка, втроє зсукана» (1964), «Ка¬ 
м’яна країна» (1967), «Наприкінці 
сезону туманів» (1972), роману 
«Час сорокопуда» (1980). Деякі но¬ 
вели Ла Г. перекладено укр. мо¬ 
вою. 
Те.: Укр. перекл - Засланець. 
«Всесвіт», 1975, № 10; Рос. пе¬ 
ре к л.—Скитания в ночи.— И нит¬ 
ка, втроє скрученная.— Каменная 
страна.— В конце сезона туманов. 
М., 1975; Я пришел сюда, чтобм жить. 
М., 1978; Время сорокопута. «Ино- 
странная литература», 1980, № 4. 
Літ.: Картузов С. П. Алекс Ла Гума. 
М., 1978. В. К. Кухалашвілі. 
ЛАГУНА (італ. Іа^ипа) — 1) Не¬ 
глибокий, невеликий за площею 
природний водний басейн, що є 
частиною моря, від якого відокрем¬ 
лений наносним піщано-глинистим 
валом. Нерідко Л. сполучається 
з морем однією або кількома про¬ 
токами. 2) Внутрішня водойма 
кільцеподібного коралового остро¬ 
ва {атола). 

ЛАД у музиці — упорядковане, 
стале об’єднання звуків різної 
висоти, які тяжіють один до одно¬ 
го і об’єднані центральним зву¬ 
ком — тонікою або акордом (пере¬ 
важно тонічним); організація пів¬ 
тонів, тонів, півторатонів, що чер¬ 
гуються один за одним у певному 
порядку і мають різну ступінь 
тяжіння як один до одного, так 
і до тоніки. Звуки Л. (ступені) 
нумеруються від тоніки вгору. 
Від тяжіння ступенів до певного 
звуку та від побудови звукоряду 
залежите визначення ладотональ- 
ності. Часто терміном «лад» визна¬ 
чають вид мажоромінорної си¬ 
стеми, звукоряду. В різні істор. 
епохи у різних народів склалися 
види Л.: діатонічні (з 3—4 звуків, 
пентатонічні — з 5 звуків, антич¬ 
ні — старогрецькі, натуральні, се¬ 
редньовічні, мажоромінорні) та 
хроматичні, в яких є 2 і більше пів¬ 
тонів підряд. Л. 3. Мазепа. 

ЛАДА (Баба) Йосеф (17.ХІІ 1887, 
Грусіце, Чехія — 14.XII 1957, 
Прага) — чес. графік і живопи¬ 
сець, нар. художник ЧССР (з 
1947). З 1905 навчався в Худож- 
ньо-пром. школі в Празі. Автор 
ілюстрацій до книжок («Пригоди 
бравого вояки Швейка» Я. Гашека, 
1924), карикатур, пейзажів і жан¬ 
рових картин, оформлень до театр, 
вистав та кінофільмів. 

ЛАДА, Рада — у міфології схід¬ 
них, південних і колишніх балтій¬ 
ських слов’ян — богиня Сонця, 
злагоди, любові й достатку. Згад¬ 
ки про Л. збереглися в укр., рос. і 
білорус, фольклорі, в творах польс. 
хроністів 15—16 ст. (Д. Польсько¬ 
го, Кромера), в працях укр. освіт¬ 
нього діяча І. Гізеля. Л. була 
одним з найдавніших поганських 
божеств, її прославляли в обрядо¬ 
вих весняних і весільних піснях. 
Чоловічою паралеллю Л. був Ладо. 
ЛАДАН Павло Степанович (29.11 
1892—27.IV 1933) — активний учас¬ 
ник революц. руху на зх.-укр. зем¬ 
лях. Н. в с. Улашківцях (тепер 
Чортківського р-ну Терноп. обл.) 
в сел. сім’ї. В 1910 в пошуках ро¬ 
боти емігрував до Канади. В 1915 
переїхав до СІЛА . Був секретарем 
бюро Укр. федерації Соціалістич¬ 
ної партії Америки (УФСПА). 
Учасник І з’їзду Комуністичної 
партії Америки (1919). Після з’їз¬ 
ду — секретар Укр. федерації Ко¬ 
муністичної партії Америки 
(УФКПА). В 1921—23 працював 
у Закордонному бюро допомоги 
Комуністичній партії Сх. Галичи¬ 
ни у Празі, Відні й Берліні. З кін. 
1923 — член редколегії журн. 
КПЗУ «Наша правда». З 1924 — 
член ЦК КПЗУ і кандидат у чле¬ 
ни Виконкому Комінтерну, пред¬ 
ставник КПЗУ в польс. секції Ко¬ 
мінтерну. В 1926—29 — член Бю¬ 
ро УФКПА. З 1930 працював у 
редакції журн. «Наша правда» і 
в апараті секретаріату ЦК КПЗУ. 
лАдан — селище міського типу 
Прилуцького р-ну Черніг. обл. 
УРСР, на правому березі р. Удаю 
(прит. Сули), за 18 км від залізнич. 
ст. Прилуки. 7,4 тис. ж. (1980). 
На території Л. — завод про¬ 
типожежного устаткування. Се¬ 
редня школа. Прилуцький вечір¬ 
ній маш.-буд. технікум, тех. уч-ще; 
лікарня, поліклініка. Будинок 
культури, 2 клуби, 5 б-к. Перша 
писемна згадка про Л. 1619. 
ЛАДАН (грец. з араб.) — 
ароматична смола. Добувається 
з тропічного дерева босвелії (Воз- 
^еіііа сагіегі), що росіе у Сх. 
Африці і в Азії (на Аравійському 
п-ові). Містить камеді, ефірні 
олії тощо. При спалюванні дає 
приємний запах. Застосовується 
при релігійних відправах. 
ЛАДАНІ Ганна Михайлівна (н. 
14.XII 1914, с. Великі Лучки, те¬ 
пер Мукачівського р-ну Закарп. 
обл.) — новатор с.-г. виробництва, 
ланкова колгоспу ім. В. І. Леніна 
Мукачівського р-ну Закарп. обл. 
(з 1947), двічі Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1949, 1956). Член КПРС 
з 1950. Очолювана Л. ланка про¬ 
славилась високими сталими вро¬ 
жаями соняшнику й кукурудзи. 
Л.— делегат XXII з’їзду КПРС та 
XXI, XXIII і XXIV з’їздів Компар¬ 
тії України. Член Ревізійної комісії 
ЦК Компартії України (1960—71). 
Депутат Верховної Ради УРСР 
З—8-го скликань. Нагороджена 2 
орденами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Портрет с. 48. 

А. В. Кузьма. 
ЛАДЗАРІ (Лаццарі; Ьаггагі) Ко- 
стантіно (1857, Мантуя — 1927, 
Рим) — діяч італ. робітн. руху. 
Журналіст. У 1882 — один із 
засновників Італ. робітн. партії, 
1892 — Італ. соціалістичної партії 

(ІСП). На поч. 20 ст.— один з 
лідерів лівого крила ІСП, 1912— 
19 — її секретар. Боровся проти 
опортунізму, однак, запобігаючи 
розколові, займав центристські 
позиції. Під час 1-ї світової війни 
висунув пацифістські (див. Паци¬ 
фізм) гасла, що стали платформою 
ІСП. Учасник Ціммервальдської 
(1915) і Кінтальської (1916) кон¬ 
ференцій. Виступав за приєднан¬ 
ня ІСП до Комінтерну. Депутат 
парламенту 1919—26. Боровся про¬ 
ти фашизму. 
ЛАДЙЖЕНСЬКИЙ Геннадій 
Олександрович [22.1 (З.ІІ) 1853, 
Кологрив, тепер Костром, обл.— 
15.IX 1916, там же] — укр. і рос. 
живописець. У 1870—79 навчався 
в петерб. АМ у М. Клодта, акаде¬ 
мік якої з 1910. У 1882—1914 жив 
в Одесі, де викладав малювання 
в реальному та худож. уч-щах. 
Твори: «В Петербурзі» (70-і рр. 
19 ст.), «Орач» і «Отара в степу» 
(1885), «Бандурист» (1891), «Ви¬ 
вантаження граніту в Одеському 
порту» (1898), «Україна» (80-і рр. 
19 ст.), «Хаджибей» (1899). Карти¬ 
ни Л. зберігаються в Одес. худож. 
музеї та ін. Портрет та іл. с. 48. 
Літ.: Афанасьєв В. Геннадій Лади- 
женський. К., 1966. 

ЛАДЙЖЕНСЬКИЙ Микола Ро¬ 
манович [15 (28).III1906, с. Літиня, 
тепер Дрогобицького р-ну Львів, 
обл.— 11.V 1975, Львів] — укр. 
рад. геолог, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1972). У 1936 закінчив Краківсь¬ 
ку гірничу академію. В 1937—40 
працював геологом Акціонерного 
нафт, т-ва «Піонер» у Львові, 
1945—51 — викладачем Львів, 
політех. ін-ту, 1951—75 — заст. 
директора і зав. відділом Ін-ту 
геології і геохімії горючих копалин 
АН УРСР. Осн. праці присвячені 
дослідженню геол. будови та ко¬ 
рисних копалин (гол. чин. нафти й 
газу) Карпат і Криму. Вивчав та¬ 
кож менілітові сланці Карпат з 
метою комплексного використан¬ 
ня їх в народному господарстві. 

М. І. Павлюк. 
ЛАДЙЖЕЦЬ Володимир Івано¬ 
вич (н. 17.VI 1924, с. Харківці, 
тепер Старосинявського району 
Хмельн. обл.) — укр. рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1945. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. За¬ 
кінчив Вищу партійну школу при 
ЦК Компартії України (1949). 
Друкуватися почав 1948. Автор 
поетичних збірок («Славлю труд», 
1950, «Лірика», 1959, «Між бере¬ 
гами», 1963, та ін.), збірок опові- 

ЛАДИЖЕЦЬ 

С. Лагерлеф. 

А. В. Лагода. 

Лагос. 
Вид частини міста. 
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ЛАДИЖИН 

Ж. Л. Лагранж. 

Г. О. Ладиженський. 

Г. О. Ладиженський. 
Бандурист. Акварель. 
1891. 

дань («Ясновид», 1974, та ін.), 
романів (<Перехрестя», 1967, «За 
бруствером — світанок», 1976, та 
ін.), книжок для дітей. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани», ме¬ 
далями. 
Те.: Вічне коло. Поезії. Ужгород, 1978. 

Г. П. Донець. 
ЛАДЙЖИН — місто Тростянець- 
кого р-ну Війн. обл. УРСР, на 
правому березі Пд. Бугу при 
впадінні в нього р. Сільниці. За 6 
км від залізничної ст. Ладижин. 
Перша літописна згадка належить 
до 1362, коли Л. загарбала феод. 
Литва. Після Люблінської унії 
1569 його захопила шляхет. Поль¬ 
ща. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) Л. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено в грудні 1917. 
В роки Великої Вітчизн. війни 
в період нім.-фашист, окупації 
Л. (26.VII 1941—13.III1944) в райо¬ 
ні міста діяв партизанський загін. 
У Л. — Ладижинська ДРЕС, Ла- 
дижинська сільська гідроелектро¬ 
станція, заводи: залізобетонних 
виробів, силікатної цегли, щебе¬ 
невий, біохім., хлібопекарний; 
гранітний кар’єр, олійня, птахо¬ 
фабрика, колгосп. 4 заг.-осв. шко¬ 
ли, технікум механізації с. г., 
лікарня. 2 будинки культури, 
4 бібліотеки. 
ЛАДЙЖИНСЬКА ДРЕС імені 
50-річчя СРСР — потужна тепло¬ 
ва електростанція. Розташована 
на правому березі р. Пд. Бугу, 
поблизу м. Ладижина Війн. обл. 
Буд-во ДРЕС почато 1968. Перший 
енергоблок введено в експлуата¬ 
цію 1970. В 1971 на станції вперше 
в практиці енерг. буд-ва протягом 
року змонтовано ще 5 блоків. По¬ 
тужність ДРЕС — 1,8 млн. кВт 
(6 енергоблоків по 300 тис. кВт 
кожний); річне вироби, електро¬ 
енергії — 12 млрд. кВт год. На 
Л. ДРЕС впроваджено автомати¬ 
зовану систему управління техно¬ 
логічними процесами. Входить до 
Об’єднаної енергосистеми Півдня 
СРСР'. М. В. Русанов. 
ЛАДЙНІНА Марина Олексіївна 
[н. 11 (24).VI 1908, Ачинськ, тепер 
Краснояр. кр.] — рос. рад. кіно¬ 
актриса, нар. арт. СРСР (з 1950). 
В 1933 закінчила Держ. ін-т театр, 
мист. (Москва). Працювала в 
МХАТі (1933—35). З 1935 зніма¬ 
ється в кіно. Ролі у фільмах 
І. Пир'єва: Маринка («Багата наре¬ 
чена», 1938), Мар’яна («Трактори¬ 
сти», 1939), обидва — на Київ, 
кіностудії худож. фільмів; Глаша 
(«Свинарка і пастух», 1941), Варя 
(«О шостій годині вечора після вій¬ 
ни», 1944), ГТересвєтова («Кубан¬ 
ські козаки», 1950). Держ. премія 
СРСР, 1941, 1942, 1946, 1948, 
1951. Нагороджена орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
лАднии Вадим Євстафійович 
(н. 27.XII 1918, Харків) — укр. 
рад. архітектор, засл. арх. УРСР 
(з 1970). Член КПРС з 1946. В 1946 
закінчив Харків, інженерно-буд. 
ін-т. Основні споруди в Києві: бу¬ 
динок відділення сусп. наук АН 
УРСР (1954), річковий вокзал 
(1961), Русанівський житл. масив 
(1964—71; іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Архітектура, т. І, 
с. 224—225), житлові будинки 
на Брест-Литовському проспекті 
(1961—72), готель «Славутич» 

(1972), фізичний корпус ун-ту ім. 
Т. Г. Шевченка (1973), всі — в 
співавторстві. 
лАдо, Лад, Рад — у міфології 
слов’ян бог Сонця, злагоди, любо¬ 
ві й достатку, а в деяких зх.-сло¬ 
в’янських племен — і бог війни. 
Одне з давніх поганських божеств. 
Згадки про Л. збереглись у фольк¬ 
лорі всіх слов’ян, зокрема в укр. та 
російському. Зображення Л. у 
вигляді дерев’яного ідола (діда), 
за істор. даними, було предметом 
поклоніння й шанування, особли¬ 
во у жінок і дівчат. Як синонім 
коханого чоловіка слово «ладо» 
вжито в «Слові о полку Ігоревім». 
ЛАДОЗЬКЕ бЗЕРО — озеро на 
Пн. Зх. СРСР, у межах Кар. 
АРСР і Ленінградської обл. 
РРФСР. Довж. 219 км, площа 
17,7 тис. км2 (найбільше в Європі). 
Глиб, до 230 м (у пн. частині). 
Об’єм води 908 км3. Розташоване 
у тектонічній улоговині. Пн. бере¬ 
ги високі, скелясті, глибоко роз¬ 
членовані затоками, вкриті лісом. 
Пд. береги переважно низовинні, 
слабо розчленовані, багато пляжів. 
Численні острови (бл. 660, заг. пло¬ 
ща 435 км2). В озеро впадають 
ріки Волхов, Свир, Вуокса та 
ін., витікає Нева. Пересічна т-ра 
води на поверхні у серпні 4-16, 
4-25® Біля берегів озеро замерзає 
у грудні, у центр, частині — у січ¬ 
ні — лютому, скресає у березні — 
травні. На озері спостерігаються 
згінно-нагінні явища, сеиіиі, восе¬ 
ни — шторми. Л. о. входить до си¬ 
стеми Волго-Балтійського водно¬ 
го шляху імені В. І. Леніна. Вздовж 
пд. узбережжя прокладено обвід¬ 
ний канал. Рибальство (лосось, 
сиг, форель, лящ, окунь та ін.). З 
вересня 1941 по березень 1943 у 
пд.-зх. частині Л. о. проходила 
«,Дорога життя>, що сполучала 
блокований Ленінград з тиловими 
районами країни. На берегах Л.о.— 
міста Приозьорськ, Петрокрєпооть, 
Нова Ладога, Сортавала. 
ЛАДУНКА Наум Іванович [1 (12). 
XII 1730, Україна — 21. VII (І.УІІІ) 
1782, Петербург] — вітчизн. спі¬ 
вак (бас) і композитор. За похо¬ 
дженням українець. Муз. освіту 
здобув у Придворній співацькій 
капелі (в 60-х рр.— соліст). Грав 
на багатьох муз. інструментах. Ав¬ 
тор аранжировок рос. пісень для 
оркестру. Син Л.— Федір, був 
відомим кларнетистом. 
ЛАЕННЕК (Ьаеппес) Рене Тео- 
філь Гіацінт (17.11 1781, Кемпер, 
деп. Фіністер — 13.VIII 1826, Кер- 
луанек, деп. Фіністер) — франц. 
лікар і анатом, член Мед. акад. 
Франції (з 1823). З 1799 працю¬ 
вав військовим лікарем, з 1801 — 
в одній з паризьких клінік. Пег>*< 
шим пов’язав анатомію з кліні¬ 
кою, дав морфологічний опис ба¬ 
гатьох хвороботворних процесів. 
Дав опис і рекомендації щодо ліку¬ 
вання туберкульозу легень, що 
мають значення і тепер. Довів 
можливість вилікування цього за¬ 
хворювання. Л. винайшов і запро¬ 
вадив у практику стетоскоп та роз¬ 
робив методику аускультації то¬ 
що. 
ЛАЄК Сулейман (н. 1931, Катава- 
за, Газнинської пров.) — афган. 
поет, президент Академії наук Де¬ 
мократичної Республіки Афгані¬ 
стан. Член Нар.-демократичної 

партії Афганістану, канд. у члени 
її ЦК. Член Революц. Ради Де¬ 
мократичної Республіки Афгані¬ 
стан. У 60-х рр. редагував центр, 
орган партії — газ. «Парчам» 
(«Прапор»). В уряді Н. М. Тара- 
кі — міністр радіо \ телебачення. 
Пише мовами пушту і дарі. 
Автор збірок поезій «Чунгар» 
(1962), «Намет кочовика» (1976), 
«Спогади й поля» (1978). Учасник 
конференцій письменників Азії і 
Африки. Бував у Києві. Переклав 
мовою пушту «Заповіт» Т. Шев¬ 
ченка (факсимільний переклад 
вміщено в журн. «Всесвіт», 1974, 
№ 3). Окремі вірші Л. перекладе¬ 
но укр. й рос. мовами. 

А. Ф. Хижняк. 
ЛАЖ (італ. Гаддю) — 1) В капіта¬ 
лістичних країнах підвищення 
ринкової «ціни» золота, вираже¬ 
ної у грошах паперових, порівняно 
з кількістю паперовогрошових оди¬ 
ниць, яка за номіналом містить 
дану кількість зблота. Обчислю¬ 
ють звичайно в процентах. 2) Те 
саме, що й ажіо. 
лажЕчников Іван Іванович [14 
(26).IX 1792, Коломна — 26.УІ 
(8.VII) 1869, Москва] — рос. пись¬ 
менник. Учасник Вітчизн. війни 
1812, події якої відтворив у «По¬ 
хідних записках російського офі¬ 
цера» (1820). Істор. романи «Остан¬ 
ній Новик» (1831—33), «Басур- 
ман» (1838). Кращий твір — роман 
«Крижаний дім» (1835), в якому 
викривав деспотизм часів біронів¬ 
щини. Автор драм «Матері-супер- 
ниці» (1868) та «Опричник» (1867; 
на сюжет її П. Чайковський напи¬ 
сав однойменну оперу). 
Те.: Сочинения, т. 1—2. М., 1963? 
Укр. перекл.— Крижаний дім. 
К.. 1965. 
ЛАЗАР (Ьагаг) Дєрдь (н. 15.IX 
1924, Ішасег) — угор. держ. діяч. 
Член Угор. соціалістичної робітн. 
партії (УСРП) з 1945. У 1948—70 
працював на керівних посадах у 
Держплані УНР; 1963—68 — член 
Центр, комісії нар. контролю; 
1970—73 — міністр праці. В 1973— 
75 — заст. голови Ради Міністрів, 
голова Держ. планової комісії і 
Держплану, постійний представ¬ 
ник УНР у РЕВ. З травня 1975 — 
голова Ради Міністрів УНР. З 
1970 —- член ЦК, з 1975 — член 
Політбюро ЦК УСРП. 
ЛАЗАРЕВИЧ Іван Павлович 
[17 (29).III 1829, м. Могилів-на- 
Дністрі, тепер Могилів-Подільсь- 
кий — 26.11 (10.ІІІ) 1902] — укр. 
акушер-гінеколог. Закінчив мед. 
ф-т Київ, ун-ту (1853). В 1862— 
87 — проф. Харків, ун-ту. Праці 
Л. присвячені еклампсії, знеболю¬ 
ванню родів. Один з перших висло¬ 
вив думку про те, що роди є реф¬ 
лекторним актом (див. Рефлекси) 
і залежать від стану центр, нерво¬ 
вої системи породіллі. Л. створив 
ряд інструментів, які ввійшли в 
акушерську практику 
ЛАЗАРЕВСЬКИЙ Олександр Мат¬ 
війович [8 (20).VI 1834, с. Гирівка, 
тепер с. Шевченкове Конотопського 
р-ну Сум. обл.— 31.III (13.IV) 
1902, с. Підлипне, тепер Конотоп¬ 
ського р-ну Сум. обл.] — укр. істо¬ 
рик, що еволюціонував від демо¬ 
кратичного просвітительства в бік 
бурж. лібералізму. Походив з 
дрібномаєтних дворян. У 1858 за¬ 
кінчив істор.-філол. ф-т Петер- 
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бурзького ун-ту. В 60—70-х рр. слу¬ 
жив здебільшого в судових уста¬ 
новах на Чернігівщині, Полтавщи¬ 
ні, Курщині, з 1880 — в Києві. 
Автор праць переважно з історії 
Лівобережної України 2-ї пол. 17— 
18 ст. Брав участь у роботі ряду на¬ 
ук. орг-цій і закладів Петербурга, 
Чернігова. Києва (найбільше — 
в Історичному товаристві Несто- 
ра-літописця), один із засновників 
журн. <Киевская старина>. запро¬ 
вадив у наук, обіг знайдене ним 
в архівосховищах першоджерело з 
історії України—-«Генеральний 
опис Малоросії» (див. Генеральний 
опис Лівобережної України 1765— 
69). Істор. концепція Л., об’єктивно 
спрямована на викриття укр. ко¬ 
зацької старшини як визискувача 
і гнобителя трудящих мас, виробля¬ 
лася під впливом антикріпосниц. 
творів Т Г. Шевченка, з яким Л. 
підтримував дружні зв’язки. На 
основі документів Л. першим в 
історіографії довів, що кріпос¬ 
ницькі відносини на Лівобережній 
Україні запровадила місц. козац. 
старшина, а царське законодавство 
лише закріпило їх юридично. В 
деяких працях («Павло Полубо¬ 
ток», 1880; -«Замітки про Мазепу», 
1898) виступив з критикою бурж.- 
націоналістичних концепцій істо¬ 
рії України. Л. видав цінні до¬ 
кументальні збірники «Сулимів- 
ський архів» (1884), «Мотижин- 
ський архів» (1890), «Щоденник 
генерального підскарбія Якова 
Маркевича» (1893, 1895, 1897) 
та інші. Багатий фактичний ма¬ 
теріал праць Л., які об’єктивно 
спростовують бурж.-націоналістич¬ 
ну теорію «безкласовості» укр. на¬ 
ції, використовують рад. історики, 
разом з тим відкидаючи бурж.- 
ліберальні трактування, недооцін¬ 
ку автором ролі нар. мас, неро¬ 
зуміння соціального змісту класо¬ 
вої боротьби селянства проти помі¬ 
щиків, ідеалізацію діяльності на 
Україні деяких царських урядов¬ 
ців, прояви непослідовності у ви¬ 
світленні істор. процесу закріпа¬ 
чення селянства і козац. бідноти 
на Лівобережній Україні в 17— 
18 ст. 
Те.: Малороссийские посполитьіе 
крестьяне (1648—1783 гг.). К., 1908; 
Описание старой Малороссии, т. 1—3. 
К., 1888—1902; Очерки, заметки и 
документи по истории Малороссии, 
в. 1—5. К., 1891-99. 
Літ.: Марченко М. І., Полухін Л. К. 
Видатний історик України О. М. Ла¬ 
заревський. К., 1958; Сарбей В. Г. 
Історичні погляди О. М. Лазаревсько¬ 
го. К., 1961. В. Г. Сарбей. 
лазарЄнки — родина рос. рад. 
акторів цирку. Віталій Юхи¬ 
мович Л. [27.IV (9.У) 1890, 
с-ще Олександрівськ-Грушевський, 
тепер м. Шахти Ростовської обл.— 
18.V 1939, Москва] — клоун-сати- 
рик і акробат, засл. арт. РРФСР 
(з 1929). В 1914 поставив світовий 
рекорд, зробивши сальто через 
трьох слонів. Стрибок було знято 
на кіноплівку, яка демонструва¬ 
лась на всіх екранах світу. В рад. 
цирку творчість Л. мала політич¬ 
но загострений агітац. характер. 
Знімався в кіно. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Віталій Віталійо¬ 
вич Л. [5 (18).III 1914, Моск¬ 
ва — 14.III 1948, там же] — кло- 
ун-сатирик. Син Віталія Юхимо¬ 

вича Л. В цирку — з 1928. Роз¬ 
вивав традиції публіцистичної кло¬ 
унади. 
ЛАЗАРЙНКО Андрій Созонтович 
[14 (27).XI 1901, Київ — 13.Х 
1979, Львів] — укр. рад. ботанік, 
член-кореспондент АН УРСР (з 
1951). Закінчив Київський інститут 
народної освіти (1924). Праці Л. 
присвячені питанням системати¬ 
ки, флористики, географії, морфо¬ 
логії та філогенії справжніх мохів 
України, Білорусії, Казахстану. 
Серед. Азії й Далекого Сходу, а 
також експериментального морфо- 
генезу в моховидних, каріосистема- 
тики мохів Рад. Союзу тощо. Л. 
розробив загальновизнану зональ¬ 
ну концепцію геогр. елементів 
флори. 
ЛАЗАР £НКО Євген Костянтино¬ 
вич [13 (26).XII 1912, Харків — 
1.1. 1979, Київ] — укр. рад. гео- 
лог-мінералог, академік АН УРСР 
(з 1969). Засл. діяч науки УРСР 
(з 1961). Член КПРС з 1952. У 
1934 закінчив Харківський ун-т. 
З 1938 — доцент Ворон, ун-ту. В 
1942—44 — наук, співробітник 
Уральського філіалу АН СРСР. З 
1944 — доцент, з 1948 — професор, 
1951—63 — ректор Львів, ун-ту. 
В 1969—71 — директор Ін-ту геол. 
наук АН УРСР. З 1972 — зав. від¬ 
ділом Ін-ту геохімії і фізики мі¬ 
нералів АН УРСР 3 1970 — пре¬ 
зидент Укр. мінералогічного т-ва; 
з 1971 — віце-президент Всесоюз¬ 
ного мінералогічного т-ва. Осн. ро¬ 
боти присвячені питанням заг. 
мінералогії та мінералогії й родо¬ 
вищам корисних копалин Украї¬ 
ни та Уралу. Л.— автор кількох 
підручників з мінералогії; один 
з авторів «Мінералогічного слов¬ 
ника». Нагороджений двома ор¬ 
денами «Знак Пошани». 

В. І. Павлишин. 
ЛАЗАРЕТ — в СРСР лікувальний 
заклад при військових частинах 
для стаціонарного лікування хво¬ 
рих, якщо вони не потребують спе¬ 
ціалізованого лікування в госпі¬ 
талі. За часів середньовіччя чер¬ 
нечий орден св. Лазаря створював 
притулки для хворих на проказу — 
т. з. лазарети (в деяких країнах 
проказу називали тоді хворобою 
св. Лазаря), звідки й назва. 
На території Росії до 19 ст. Л. і гос¬ 
піталем наз. один і той самий ліку¬ 
вальний заклад. 
ЛАЗАРЄВ Борис Георгійович [н. 
24.VII (6.VIII) 1906, с. Миропілля, 
тепер Краснопільського р-ну Сум. 
обл.] — укр. рад. фізик, акад. 
АН УРСР (з 1951), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1966). Закінчив Ле- 
нінгр. політех. ін-т (1930). З 1937 
працює в Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР 
чХарків). Осн. наук, праці з фізи¬ 
ки і техніки низьких т-р. Разом з 
укр. фізиком Л. В. Шубниковим 
відкрив ядерний парамагнетизм 
(1936). З ім’ям Л. пов’язані від¬ 
криття і вивчення надтекучої плів¬ 
ки гелію-ІІ, квантових осциляцій 
магнітоопору і магн. сприйнятли¬ 
вості великої кількості металів, 
дослідження властивостей ізото¬ 
пів гелію та їхньої суміші, відкрит¬ 
тя фазових переходів 2,5-го роду 
тощо. Л. зі співробітниками роз¬ 
робив оригінальну методику роз¬ 
ділення ізотопів гелію. Під його 
керівництвом створено надпровід¬ 
ні матеріали з високими критични¬ 

ми параметрами та надпровідні 
соленоїди з потужними магн. поля¬ 
ми. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1951. 
Портрет с. 50. 
лАзарєв Василь Григорович 
(н. 23.11 1928, с. Порошино Китма- 
новського р-ну Алт. краю) — льот- 
чик-космонавт СРСР, полковник, 
Герой Радянського Союзу (1973). 
Член КПРС з 1956. Закінчив Са¬ 
ратов. мед. ін-т (1952) і Чугуївсь¬ 
ке військ.-авіац. уч-ще (1954). Слу¬ 
жив у частинах ВПС. В загоні кос¬ 
монавтів — з 1966. Разом з О. Г. 
Макаровим як командир корабля 
здійснив політ (27—29.IX 1973) на 
косміч. кораблі «Союз-12». В хо¬ 
ді виконання програми польоту 
проведено наук.-тех. дослідження 
й випробування систем корабля і 
скафандрів. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна. Портрет с. 50. 
ЛАЗАРЄВ Віктор Микитович 
[22.VIII (З.ІХ) 1897, Москва — 
І.II 1976, там же] — рос. рад. 
мистецтвознавець, член-кор. АН 
СРСР (з 1943). Навчався в Моск. 
ун-ті (1917—20). В 1924—36 пра¬ 
цював у Музеї образотворч. мист. 
в Москві. Професор Моск. ун-ту. 
Осн. праці з історії давньорусь¬ 
кого, візантійського мист. і мист. 
доби Відродження. Багато статей 
присвятив вивченню живопису і 
мозаїк київ. (Софійського та Ми¬ 
хайлівського) соборів. Нагород¬ 
жений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, Дружби народів, 
медалями. Держ премія СРСР, 
1976 (посмертно). 
Те.: Андрей Рублев и его школа. 
М., 1966; Русская средневековая жи- 
вопись. М., 1970; Византийская живо- 
□ись. М., 1971; Византийское и древ- 
нерусское искусство. М., 1978. 

ЛАЗАРЄВ Григорій Митрофано- 
вич [н. 7 (20).^ 1907, Таганрог] — 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1960). Член КПРС з 1946. Про- 
фес. акторську діяльність почав у 
Макіївському театрі робітн. моло¬ 
ді (1931—34). В 1935—57 працював 
у театрах Барнаула, Миколаєва, 
Чернігова, Херсона. З 1957 — ак¬ 
тор Полтав. укр. муз.-драм, теат¬ 
ру ім. Гоголя. Ролі: Степан («Ма¬ 
руся Богуславка» Старицького), 
Лавро Мамай («Дума про Бри¬ 
танку» Яновського), Стрижень 
(«Загибель ескадри» Корнійчука), 
Сердюк («Іркутська історія» Ар- 
бузова), Франц Моор («Розбій¬ 
ники» Шіллера). Створив образ 
В. І. Леніна («Незабутній 1919-й» 
Вс. Вишневського, «Кремлівські 
куранти» Погодіна). Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора, медалями. Портрет 
с. 50. 
лАзарєв Михайло Петрович 
[З (14).XI 1788, м. Владимир — 
11 (23). IV 1851, Відень, похова¬ 
ний у Севастополі] — рос. флото¬ 
водець, вчений-географ і гідро¬ 
граф, адмірал (1843). Закінчив 
Мор. кадетський корпус. Здійс¬ 
нив три плавання навколо світу: 
1813—16, під час якого було від¬ 
крито коралові о-ви Суворова у 
Тихому ок., 1819—21 — як ко¬ 
мандир шлюпа «Мирний» у складі 
експедиції Ф. Ф. Беллінсгаузена, 
коли було відкрито Антарктиду 
(1820), і 1822—25 — на фрегаті 
«Крейсер». У 1827 — учасник На- 

ЛАЗАРЄВ 
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варінського бою з тур. флотом. У 
1832—33 — нач. штабу, з 1833 — 
гол. командир Чорномор. флоту і 
військ, губернатор Севастополя та 
Миколаєва. Під час подорожей 
провадив дослідження з метеоро¬ 
логії, етнографії, океанографії. 
Видав лоції '(описи) Чорного та 
Азовського морів. Під керівницт¬ 
вом Л. у Миколаєві було складено 
й надруковано карти Чорного, Егей- 
ського та Середземного морів. 
Ім’ям Л. названо море біля Антарк¬ 
тиди, льодовик в Антарктиді, 
острови у Тихому ок. і Аральсь¬ 
кому м., бухта і порт в Японсько¬ 
му м. та ін. геогр. об’єкти. 
ЛАЗАРЄВ Олександр Захарович 
[З (15).VII1870, м. Миргород, тепер 
Полтав. обл.— ЗО.XI 1951] — ук¬ 
раїнський рад. педіатр, засл. діяч 
науки УРСР (з 1941). Закінчив 
мед. ф-т Київ, ун-ту (1893). З 
1921 — професор Київ, клінічного 
ін-ту (з 1930 — Київ, ін-т удоско¬ 
налення лікарів), 1941—44 — 
професор Том. мед. ін-ту. Пра¬ 
ці Л. присвячені вивченню тубер¬ 
кульозу та нервових захворювань 
у дітей, дитячих інфекцій тощо. 
ЛАЗАРЄВ Петро Петрович [1 (13). 
IV 1878, Москва — 23.^ 1942, 
Алма-Ата] — рос. рад. вчений, 
акад. АН СРСР (з 1917). Закін¬ 
чив мед. (1901) та фіз.-мат. (1903) 
факультети Моск. ун-ту. В 1912— 
25 — професор Моск. вищого тех. 
училища. З 1920 — директор орга¬ 
нізованого ним Держ. оіофіз. ін-ту, 
ЗЇ1931 — зав. відділом Всесоюзного 
ін-ту експериментальної медицини, 
з 1938 — директор Біофіз. лабора¬ 
торії АН СРСР. Наук, праці з фі¬ 
зики, фіз. хімії, біофізики та гео¬ 
фізики. Виконав класичні дослід¬ 
ження з теплопровідності розрід¬ 
жених газів, вивчав закони хім. 
дії світла. Створив іонну теорію 
збудження, вивів заг. закон под¬ 
разнення, досліджував процес фі- 
зіол. адаптації, розробляв проб¬ 
лему застосовності законів термо¬ 
динаміки до біол. процесів. Керу¬ 
вав дослідженнями Курської магн. 
аномалії. 
ЛАЗАРОВ Іван (2.Х 1890, Карло- 
во — 4.XI 1952, Софія) — оолг. 
скульптор, засл. художник НРБ 
(з 1952), член Болг. АН (з 1941). 
В 1907—12 навчався в Художньо- 
індустріальному училищі в Со¬ 
фії, 1917—19 — в Мюнхен. АМ. 
Твори: <Знову на війну» (1915), 
«Селянки розмовляють» (20-і рр. 
20 ст.), «Робітник» (1937), «Хліб» 
(1946). Автор ряду пам’ятників. 
Викладав в * АМ у Софії (1919 — 
52 — професор, 1932—45 — ди¬ 
ректор, з перервами). 
ЛАЗАРЧУК Андроник Григорович 
[З (15).І 1870, с. Уховецьк, тепер 
Ковельського р-ну Волин. обл.— 
6.IX 1934, м. Борзна Черніг. обл.) 
— укр. рад. живописець. У 1889— 
95 навчався в петерб. АМ. До 1915 
викладав малювання в гімназіях 
і уч-щах у Ковелі, Конотопі, Кре¬ 
менці. З 1915 жив і працював у 
Борзні. Малював невеликі жанро¬ 
ві картини: «За читанням листа» 
(бл. 1888), «Родинна група», «В 
селянській хаті», «Портрет Т. Шев¬ 
ченка» (всі — у ДМУОМ). 
ЛАЗАРЧУК Іполит Андроникович 
[13 (26).VIII 1903, с. Почаїв, те¬ 
пер смт Кременецького р-ну Тер- 
ноп. обл.—21.11 1979, Київ] — 

український радянський худож¬ 
ник кіно, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1943. Син 
А. Лазарчука. В 1930 закінчив 
Київ, худож. ін-т. Роботи в галузі 
мультиплікаційного фільму: «За¬ 
розуміле курча» (1936), «Лісова 
угода» (1937), «Папанінці» (1938), 
«Пригоди Перця» (1961), «П’яні 
вовки» (1962), «Чому в півня корот¬ 
кі штанці» (1966), всі — на київ, 
кіностудіях. Нагороджений орде¬ 
нами Червоної Зірки, Вітчизн. 
війни 2-го ступеня, «Знак|Пошани», 
медалями. 
ЛАЗАРИН Всеволод Арутюнович 
[З (16).X 1909, м. Оріхів, тепер 
Запоріз. обл.— 24.XII 1978, Дні¬ 
пропетровськ] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі механіки, акад. АН 
УРСР (з 1972), засл. діяч науки 
УРСР (з 1969). Член КПРС з 1939. 
Закінчив (1931) Дніпроп. гірничий 
ін-т, викладав у Дніпроп. ін-ті 
інженерів залізнич. транспорту 
(1941—58 — директор ін-ту). В 
1968—78 — керівник Дніпроп. 
відділення Ін-ту механіки АН 
УРСР. Осн. праці з заг. механіки, 
прикладної теорії пружності, тео¬ 
рії коливань, динаміки залізнич. 
рухомого складу, зокрема з питань 
перехідних режимів руху поїздів, 
стійкості рейкових екіпажів, взає¬ 
модії рухомого складу і суцільно¬ 
го пружного середовища тощо. 
Нагороджений орденом Леніна, 
4 орденами Трудового Червоного 
Прапора, орденом «Знак Пошани», 
медалями. Держ. премія УРСР, 
1971. Премія ім. О. М. Динника 
АН УРСР. 1978. Портрет с. 52. 

_ В. В. Пшшпенко. 
ЛАЗ ДІНУ ПЕЛЄДА — спіль- 
ний псевдонім лит. письменниць- 
сестер: Софії Іванаускайте-Піпи- 
биляускене [4 (16).IX 1867, Па- 
рагяй, тепер Акмянського р-ну 
Лит. РСР — 15.III 1926, там же] 
і Марії Іванаускайте-Ластаускене 
[З (15). V 1872, Шяуляй — 19.УІІ 
1957, Каунас]. Перше оповідан¬ 
ня — «Сирота» (1898). Осн. тема 
їхніх творів, що належать до кри¬ 
тичного реалізму,— класові супе¬ 
речності між селянами і поміщи¬ 
ками («Зникло, немов сон», 1908), 
моральний розклад лит. поміщи¬ 
ків і буржуазії («Мандрівник», 
1902; «Пан Драмблявічюс», 1921). 
Оповідання «Біля самого маєтку» 
(1907), «Матінка покликала» 
(1908), «Перша служба» (1922) — 
з життя тогочасного села. 
Те.: Рос. перекл.— Исчезло, как 
сон. М., 1960. 
ЛАЗЕР (англ. Іазег, скор. від 
ІідЬі ашрІіПсаііоп Ьу зіішиїаіесі 
етІ55Іоп оГ гасііаііоп — підсилення 
світла за допомогою індукованого 

І. А. Лазарчук. Кадр з мультфільму 
«Пригоди Перця» 1961. 

випромінювання), оптичний кван¬ 
товий генератор — прилад для ге¬ 
нерування проміння видимого, 
ультрафіолетового та інфрачер¬ 
воного діапазонів, дія якого грун¬ 
тується на явищі вимушеного ви¬ 
промінювання (див. також Кван¬ 
тові генератори і підсилювачі). 
Лазери — генератори монохрома¬ 
тичного, вузьконапрямленого, по¬ 
тужного і когерентного проміння 
Залежно від використовуваної ро¬ 
бочої речовини розрізняють твердо¬ 
тілі, напівпровідникові, рідинні та 
газові Л. Створено різноманітні Л. 
з перестроюваними, а також ста¬ 
білізованими частотами випроміню¬ 
вання. Л. широко застосовують для 
обробки матеріалів, локації і зв’яз¬ 
ку, запису і відтворення голограм, 
нагріву плазми до високих т-р, 
спектроскопії тощо. Див. Гологра¬ 
фія, Лазерна обробка, Лазерна 
спектроскопія. Лазерне зварюван¬ 
ня, Лазерні методи лікування. 

, „ М. С. Соскін. 
ЛАЗЕРНА ОБРОБКА — обробка 
матеріалів концентрованим пере¬ 
ривчастим або безперервним елек¬ 
тромагнітним випромінюванням, 
що його генерує лазер. Залежно 
від інтенсивності цього випромі¬ 
нювання оброблюваний матеріал 
нагрівається, плавиться або випа¬ 
ровується , набуваючи потрібної 
форми, належних фіз.-мех. власти¬ 
востей. В процесі Л. о. матеріал 
не зазнає мех. дії інструмента. 
Обробку зручно проводити у важ- 
кодоступних (для звичайних інстру¬ 
ментів) місцях і крізь прозорі се¬ 
редовища, її легко автоматизувати, 
вона забезпечує стерильність. Вда¬ 
ючись до Л. о., свердлять вузькі 
отвори у виробах, розкроюють ли¬ 
стові матеріали, видаляють зай¬ 
вий матеріал при балансуванні 
деталей машин, зміцнюють (напр., 
внаслідок надшвидкісного гарту¬ 
вання, пластичного деформуван¬ 
ня) поверхню виробів тощо. Див. 
також Лазерне зварювання. 

В. С. Коваленко. 

ЛАЗЕРНА спектроскопія — 
галузь фізики, в якій досліджу¬ 
ють спектри атомів і молекул у 
газоподібному, рідкому і криста¬ 
лічному станах речовини, засто¬ 
совуючи випромінювання лазерів. 
Виникла на стику квантової елек¬ 
троніки й оптичної спектроскопії. 
Визначальним етапом на шляху 
становлення Л. с. як науки було 
застосування потужних лазерів, 
що працюють у видимому діапазо¬ 
ні випромінювань, для збудження 
комбінаційного розсіяння світла. 
Бурхливий розвиток Л. с. почав¬ 
ся після створення лазерів з пере- 
строюваною частотою, випроміню¬ 
вання яких характеризується над¬ 
звичайною монохроматичністю 
когерентністю, незначною просторо¬ 
вою розбіжністю та великою потуж¬ 
ністю. Використання таких лазерів 
дало можливість досягнути роз¬ 
дільної здатності, яка набагато 
перевищила можливості класичних 
спектральних приладів, усунути 
г. з. доплерівське розширення в 
спектроскопії атомів і молекул у 
газовій фазі, дослідити кінетику 
збуджених станів окремих атомів 
і молекул, здійснити багатофотонні 
переходи тощо. Використовуючи 
селективність поглинання світла 
речовиною, за допомогою лазерного 
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випромінювання можна цілеспря¬ 
мовано змінювати склад і власти¬ 
вості речовини, напр. збагачувати 
її певним ізотопом або здійсню¬ 
вати в ній потрібну фотохім. реак¬ 
цію. Л. с. широко застосовується 
при розв’язуванні як теоретичних, 
так і [фактичних питань фізики, 
хімії, біології, метрології тощо. 
Літ.: Летохов В. С., Чеботаев В. П. 
Принципи нєлинєйной лазерной спек- 
троскопии. М., 1975; Лазерная спект- 
роскопия атомов и молекул. Пер. с 
англ. М., 1979. І. І. Конділенко. 
ЛАЗЕРНЕ ЗВАРЮВАННЯ — зва- 
рювання металів, при якому з’єд¬ 
нувані місця деталей розплавля¬ 
ють теплом, джерелом якого є 
сфокусоване електромагнітне ви¬ 
промінювання, що його генерує 
лазер; вид зварювання плавлен¬ 
ням. Найпоширенішим є імпульс¬ 
не Л. з., пов’язане зі створенням 
точкових з’єднань. Впроваджу¬ 
ється у вироби, безперервне Л. з., 
в процесі якого створюють суціль¬ 
ні зварні шви. Л. з. дає змогу 
з’єднувати метали, які добре зва¬ 
рюються (напр., мідь), та деякі 
різнорідні метали (напр., вольф¬ 
рам і алюміній), що їх важко зва¬ 
рювати іншими способами. Воно 
зручне при зварюванні деталей 
у важко доступних місцях. Л. з. 
застосовують у вироби, малога¬ 
баритних і точних приладів — 
електровакуумних та напівпровід¬ 
никових, інтегральних схем тощо; 
безперервне Л. з., крім того,— в 
машинобудуванні. Важливі дос¬ 
лідження в галузі Л. з. проведено 
він-ті електрозварювання ім. Є. О. 
Патона АН УРСР. 

В. П. Гаращук. 

ЛАЗЕРНИЙ термоядерний 
СЙНТЕЗ — див. Термоядерні ре¬ 
акції. 
лАзерні методи ЛІКУВАН¬ 
НЯ — методи лікування, засновані 
на використанні особливостей біо¬ 
логічної дії випромінювання лазе¬ 
рів. За допомогою сфокусованого 
світлового пучка лазера на дуже 
малій площі створюється велика 
потужність, що дає змогу коагулю¬ 
вати (див. Коагуляція) і навіть 
зтинати певні ділянки тканин, 
цією метою застосовують випро¬ 

мінювання С02-лазера (X = 
= 10,6 мкм), неодимового (X = 1,06 
мкм), рубінового (X = 0,694 мкм) 
та аргонового (А. = 0,52 і 0,42 мкм) 
лазерів, можливе використання ла¬ 
зера на алюмо-ітрієвому гранаті 
(А = 1,06 мкм} та ін. Лазери за¬ 
стосовують в офтальмології для 
«приварювання* відшарованої сіт¬ 
ківки, лікування глаукоми і ката¬ 
ракти тощо. В онкології лазери 
використовують для коагуляції або 
видалення доброякісних та злоя¬ 
кісних пухлин. Використання ла¬ 
зерного променя в хірургії (т. з. 
світловий скальпель) забезпечує 
стерильність і зменшення крово¬ 
течі. Лазери використовують та¬ 
кож в гінекології, нейрохірургії, 
стоматології, отоларингології то¬ 
що. Біол. активність низькоінтен- 
сивного випромінювання гелій-нео- 
нових лазерів використовують для 
стимуляції гоєння ран, трофіч¬ 
них виразок тощо, а також для 
впливу на біол. активні точки 
Літ.: Лазерьі в биологии и медицине. 
К., 1969; Гамалея Н. Ф. Лазери в 
експерименте и клинике. М., 1972. 

Є. І. Поліщук. 

ЛАЗИ, чани — етнографічна гру¬ 
па грузинів, які живуть переважно 
в Туреччині, частина — в Адж. 
АРСР. Говорять лазьким (пансь¬ 
ким) діалектом занської мови карт- 
вельської групи. Л.— корінне на¬ 
селення пд.-сх. узбережжя Чорного 
м. і частково бас. р. Чорох. У 
Туреччині Л. змушені були прий¬ 
няти іслам (до того були христия¬ 
нами). Незважаючи на примусо¬ 
ве отуречування, вони зберегли 
свою мову і почасти культуру. 
ЛАЗИ МИР 'Павло 'Євгенович 
(21.1 1891—20.У 1920) — рад. 
військ, діяч, учасник Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції. В 1917 — лівий есер, з 1918 — 
член Комуністичної партії. Військ, 
фельдшер. Після Лютневої рево¬ 
люції 1917 — член Петроградської 
Ради та її Виконкому, голова 
солдатської секції і заст. голови 
Військ, відділу Ради. Був автором 
проекту «Положення про ВРК», 
член бюро і перший голова Петро¬ 
градського ВРК. У листопаді 
1917 — член колегії НКВС і Нар¬ 
комату у військ, справах. У 1918— 
20 — член Реввійськради Пд. фрон¬ 
ту, керував постачанням рад. 
військ на Україні, організацією 
сан. справи. Помер від тифу. 
Похований у Кременчуку. 
лАзіка, Лазьке царство (місц. 
назва Егрісі) — держава, що існу¬ 
вала в Зх. Грузії з 2 ст. (за ін. дже¬ 
релами — з 4 ст.). Столиця — м. 
Дрхеополіс (тепер Накалакеві). 
Осн. населення — лази. Спочатку 
Л. була залежною від Риму. Про¬ 
тягом 3—4 ст. лазькі царі підкори¬ 
ли нас. Пд. Колхіди. З 4 ст. від¬ 
бувався процес розкладу рабовлас¬ 
ницьких і формування феод, від¬ 
носин. У 6 ст. тер. Л. стала ареною 
воєн між Візантією і Персією. За 
договором 562 залишилася залеж¬ 
ною від Візантії, імператор якої 
ліквідував у Л. царську владу. 
В 8 ст. Л. увійшла до Абхазько¬ 
го царства. 
лАзня — приміщення, призначе¬ 
не для миття тіла, підтримання тим 
самим чистоти шкіри та її нормаль¬ 
ного фізіологічного стану, а та¬ 
кож поліпшення функціонального 
стану організму при деяких захво¬ 
рюваннях (ревматизм, подагра, 
хвороби нирок, неврози та ін.). 
Оздоровчий вплив Л. широко ви¬ 
користовувався старод. народами 
(Китай, Індія, Єгипет, Греція, 
Рим); за свідченням Геродота 
(5 ст. до н. є.)'— також племена¬ 
ми, що жили на території сучас. 
УРСР (скіфи). Перші відомості 
про Л. в Старод. Русі належать до 
10 ст. (Київ). За характером об¬ 
ладнання розрізняють Л. р о - 
с і й с ь к і (з чашковою системою), 
душові та мішані (з чашко¬ 
вим і ванно-душовим відділення¬ 
ми); за умовами експлуатації — 
туалетні (гігієнічного призна¬ 
чення) й пропускні (гігіє¬ 
нічного та протиепідемічного при¬ 
значення). В мильному відділенні 
Л. т-ра повітря повинна бути 27— 
29°, відносна вологість — 71 — 
78%. Особливістю сучас. Л. є 
наявність парильні: російського 
(з вологим повітрям), фінського ти¬ 
пу — сауни (з сухим гарячим по¬ 
вітрям) та ін. Миття в парильні 
стимулює жировий та вуглевод¬ 
ний обмін і сприяє виробленню 

стійкості до діяння зовн. факто¬ 
рів навколишнього середовища. Па¬ 
рильні можуть використовуватись 
як лікувальний фактор (при атеро¬ 
склерозі, невралгії, ішіасі, бронхі¬ 
ті, катарах верхніх дихальних шля¬ 
хів, астмі, ожирінні, перевтомі 
тощо). Гострі запальні захворю¬ 
вання вух, очей, декомпенсовані 
пороки серця, туберкульоз легень, 
вагітність та ін. є протипоказанням 
для відвідування парильні. 

X. А. Заривайська. 

ЛА30 Сергій Георгійович [23.11 
(7.III) 1894, Пятри, тепер с. Лазо 
Оргєєвського р-ну Молд. РСР — 
травень 1920, ст. Муравйово-Амур¬ 
ська, тепер ст. Лазо, Далекосхід¬ 
ної з-ці] — герой громадянської вій¬ 
ни 1918—20. Член Комуністичної 
партії з 1918. Навчався в Петерб. 
технологічному ін-ті, потім — на 
фізико-матем. ф-ті Моск. ун-ту. 
Брав участь у роботі революц. сту¬ 
дентських гуртків. З 1916 — в 
армії, у чині прапорщика служив 
у Красноярську. Після Лютневої 
революції 1917 — член полкового 
к-ту, голова солдатської секції 
Красноярської Ради. Активний 
учасник боротьби за встановлен¬ 
ня Рад. влади в Красноярську та 
Іркутську. В 1918 — член Центро- 
сибіру, команд. Забайкальським 
фронтом член підпільного Дале- 
косх. обласного к-ту РКП(б). З 
весни 1919 — команд, партизан, 
загонами Примор’я. Після пова¬ 
лення білогвард. влади (31.1 1920) 
Л. було призначено членом Рев¬ 
військради і Далекосх. бюро ЦК 
РКП(б). 4—5. IV 1920 япон. ін¬ 
тервенти захопили владу у Влади¬ 
востоці, заарештували Л. та ін. 
членів Реввійськради і після жор¬ 
стоких тортур спалили їх у паро¬ 
возній топці. Портрет с. 52. 
Літ.: Лазо О. Сергей Лазо. М., 1965; 
Зтих дней не смолкнет слава. Влади¬ 
восток, 1966. 

Л А З (З Р И К Федф Семенович 
(літ. псевд.— Федь Маковичанин, 
Дальнозір та ін.; ІДУ 1913, с. Бе- 
херів Бардіївського округу, Сх. 
Словаччина — 4.VII 1969, Браті- 
слава) — укр. письменник в ЧССР 
Учителював в укр. селах Сх. Сло¬ 
ваччини і Закарпаття. У першій 
зб. віршів «Слово гнаних і голод¬ 
них» (1949) відобразив боротьбу 
укр. населення проти нім.-фашист, 
окупантів. Автор збірок поезій 
«Велика сила» (1955), «Сніжні 
хризантеми» (1968), «Карпатська 
замана» (1971), повістей «Світа¬ 
нок над селами» (1953), «Вік наш 
фестивальний» (1958), творів для 
дітей. Записував нар. пісні («Спі¬ 
ваночки мої», 1956), уклав буквар, 
читанку та підручник укр. мови 
для укр. населення Сх. Словаччи¬ 
ни. О. В. Мишанич. 
ЛАЗУРбНКО Данило Семенович 
[11 (24).ХІІ 1902, с. Вільшана, 
тепер смт Дергачівського р-ну 
Харків, обл.] — укр. рад. режисер, 
засл. діяч мисі. УРСР (з 1948). 
Член КПРС я 1946. В 1929 закін¬ 
чив Харків, муз.-драм. ін-т. З 1930 
— режисер Харків, укр. драм, теат¬ 
ру (з 1933 — Донец. укр. драм, 
театр ім. Артема; 1938—48 — ху- 
дож. керівник цього театру), 1949— 
59 — Дніпроп. укр. драм, театру 
ім. Т. Г, Шевченка. В 1959—61 — 
гол. режисер Миколаїв, укр. муз.- 
драм. театру. Вистави: «Наймич- 

ЛАЗУРЕНКО 

П. П. Лазарєв. 

І. Лазаров. Смуток. 
Граніт. 1926. 

А. Г. Лазарчук. 

А. Г. Лазарчук. За чи¬ 
танням листа. Близько 
1888. Державний музей 
українського образо¬ 
творчого мистецтва в 
Києві. 

4* 
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ЛАЗУРИТ 

В. А. Лазаряв. 

С. Г. Лазо. 

Ч. Лайєль. 

Лаколіт. 

ка» Карпенка-Карого, «Свїччине 
весілля> Кочерги, «Загибель ес- 
кадри> Корнійчука, «Міщани» 
Горького. Нагороджений ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани». 
ЛАЗУРЙТ — мінерал класу си¬ 
лікатів. (Иа, Са)8 [504, 5, СІ 
(АІ5і04)б]. Сингопія кубічна. Густ. 
2,42. Твердість 6. Колір синій, бла¬ 
китний, фіолетовий, зеленувато- 
сірий. Блиск скляний. Найбільші 
родовища Л. в Афганістані і в 
СРСР (Забайкалля і Памір). Вико¬ 
ристовують як виробне каміння 
та для виготовлення синьої фарби. 
ЛАЗУРНЕ (до 1975 — Новоолек- 
сіївка) — селище міського типу 
Скадовського р-ну Херсон, обл. 
УРСР, на березі Чорного м., за 
35 км від м. Скадовська. Аеропорт. 
2,7 тис. ж. (1980). На тер. с-ща — 
відділення Скадовського лісгоспу 
га райсільгосптехніки, радгосп, 
комбінат побутових послуг. Серед¬ 
ня школа, поліклініка; клуб, б-ка. 
Л.— кліматологічний курорт. 
Уперше згадується 1803. 
ЛАЗУРОВИЙ БЄРЕГ, Французь¬ 
ка Рів’єра — вузька смуга узбе¬ 
режжя Середземного м. на Пд. Сх. 
Франції, від кордону з Італією до 
м. Тулона. З Пн. облямований 
Приморськими Альпами. Узбе¬ 
режжя розчленоване мальовничи¬ 
ми бухтами, багато пляжів. Пере¬ 
січна т-ра влітку +23°, взимку+ 7°. 
Вічнозелена Середземно мор. рос¬ 
линність. Відомий курорт, район 
Зх. Європи. Гол. курорти: Ніц¬ 
цо., Канн, Ментона. В межах Л.6 
— держава-князівство Монако. 
ЛАЗУРСЬКИЙ Олександр Фе¬ 
дорович Г31.ІІІ (12.IV) 1874, Пе¬ 
реяслав, тепер Переяслав-Хмель- 
ницький Київ. обл.— 27.11 (12.III) 
1917] — рос. психолог. Закінчив 
Петерб. військово-мед. академію 
(1897). Працював у різних н.-д. і 
вищих навч. закладах Петербурга. 
Один з основоположників експе¬ 
риментальної психології, автор 
оригінальних методів наук, дослід¬ 
ження психіки — клінічного спо¬ 
стереження і природного експери¬ 
менту, Розробляв переважно пи¬ 
тання психології особистості. Бо¬ 
ровся проти суб’єктивно-ідеаліс- 
гич. напряму в психології. Поряд 
з цим погляди Л. хибували на 
механіцизм. 
Літ.: Садчикова В. 1. Психологічна 
спадщина О. Ф. Лазурського. В кн.: 
Нариси з історії вітчизняної психоло¬ 
гії кінця XIX і початку XX століття. 
К., 1959. 

ЛАЗЯЧИЙ ПОЛОЗ (ЕІарПе; — 
рід змій род. вужевих Довж. 
тіла понад 2 м. Від полозів відріз¬ 
няється наявністю у верх, щелепі 
безперервного ряду зубів більш- 
менш однакового розміру. Понад 
50 видів, пошир, у Пд. і Серед. 
Європі, Азії, Пн. та Центр. Амери¬ 
ці. В СРСР — 11 видів, з них в 
УРСР — 4: леопардовий 
полоз (Е. §іІи1а), що зустріча¬ 
ється в Криму, чотирисму- 
г и й (Е. диаіиогііпеаіа) та ві¬ 
зерунковий (Е. біопе) п о - 
лози — в окремих місцях степо¬ 
вої зони, лісовий полоз, 
або ескулаповазмія (Е. 
1оп§І55Іта) — у зх. частині Лісо¬ 
степу. Більшість видів добре ла¬ 
зить по деревах і кущах. Розмно¬ 
жуються відкладаючи яйця. Жив- 

ляіься переважно дрібними хре¬ 
бетними та яйцями птахів. Не от¬ 
руйні. Іл. с. 54. В. /. Таращук. 

ЛАЗЯЧІ РОСЛЙНИ — дерев’я- 
нисті і трав’янисті рослини, стебла 
яких піднімаються вгору, чіпляю¬ 
чись за допомогою придаткових 
коренів (напр., ваніль, плющ), 
вусиків (напр., виноград, бріонія), 
гачечковидних щетинок або колю¬ 
чок (напр., підмаренник) за іншу 
рослину чи якусь опору, але не 
обвиваючись навколо них. Л. р. 
разом з виткими рослинами від¬ 
носять до ліан. 
ЛАЗЯЧІ СУМЧАТІ — родина 
сумчатих ссавців. Те саме, що й 
куску сові. 
ЛАЙ (Ьау, Вільгельм Август 
(ЗО.УІІ 1862—29.У 1926) — нім. 
педагог, представник експеримен¬ 
тальної педагогіки. Словесному 
навчанню, яке панувало в 19 ст., 
протиставив свою т. з. педагогіку 
дії. Виходячи з даних біології, 
зводив роль виховання до вироб¬ 
лення у дітей реакцій в основ¬ 
ному рухових. Гол. увага в школах 
Л. («школи дії») відводилася мо¬ 
делюванню, драматизації, малю¬ 
ванню, ліпленню тощо. Такі школи 
не давали систематичних теор. 
знань, їх назвали «люстративни- 
ми». Теорія Л. відіграла деяку 
позитивну роль у боротьбі з вер¬ 
балізмом у навчанні (відірваним 
від життя, догматич. викладанням 
і засвоєнням навч. матеріалу). Гол. 
твори: «Експериментальна дидакти¬ 
ка» (1903),«Експериментальна педа¬ 
гогіка» (1908), «Школа дії» (1911) 
ЛАЙВСЕЙ (Ьіуезау) Дороті (н. 
12.Х 1909, Вінніпег, Манітоба) — 
канад. поетеса й літературознавець. 
Дочка Ф. Г. Р. Лайвсей. Пише 
англ. мовою. Перша зб. віршів 
інтимної лірики—«Зелений гле¬ 
чик» (1928). Навчаючись в 30-х рр. 
у Сорбонні (Париж), слухала ви¬ 
ступи А. Барбюса. Під впливом 
їх звернулася до соціальної те¬ 
матики. У збірках «День і ніч» 
(1944), «Вірші для народу» (1947), 
«Документальні поеми» (1968), 
«Дві пори року» (1972) викриває 
тяжкі умови праці робітників, зли¬ 
денне становище нац. меншостей 
у Канаді, закликає до боротьби 
за мир, за соціальний прогрес. В 
автобіогр. повісті «Дитинство в Він¬ 
ніпезі» (1973) розповіла про свою 
няню-українку, яка познайомила 
її матір з укр. нар. піснями, про 
працю матері над перекладами 
з укр. мови. Автор збірок «Льодо¬ 
вий вік» (1975), «Права рука, лі¬ 
ва рука» (1977), «Жінка, якою я 
є» (1977). Досліджує творчість 
Ф. Г. Р. Лайвсей та англомовних 
поетес Канади. Видала антологію 
«Сорок поетес Канади» (1972). 
Те.: Укр. перекл. — [Вірші]. 

«Всесвіт». 1976. № 9 
Р. П. Зорівчак. 

ЛАЙВСЕЙ (Ьіуезау) Флоренс Га- 
мілтон Рендел (З.ХІ 1874, Комп- 
тон. Квебек — 28.VII 1953, Торон¬ 
то, Онтаріо) — канад. англомов¬ 
на письменниця й перекладачка. 
Володіла укр. мовою. В 1916 в її 
перекладі англ. мовою видано зб. 
«Пісні України...», де вміщено 
понад 100 нар. пісень, поезії Т. 
Шевченка, Ю. Федьковича, С. Ру- 
данського, С. Воробкевича. Автор 
повістей «Пасту хова торбина» 
(1923), «Присмак солі» (1927). Пе¬ 

рекладала твори І. Франка. В 
1940 в США в її перекладі видано 
повість Г. Квітки-Основ’яненка 
«Маруся». Л. належать також 
доповіді й статті про укр. культу¬ 
ру, зокрема «Пісні й танці укра¬ 
їнців» (1927). 
Літ.: Кравчук П. Пропагандист укра¬ 
їнської літератури. «Всесвіт», 1964, 
№11 Р. П. Зорівчак. 

ЛАЙДА [від фін. Іаііо (Іаісіоп) — 

мілкий, неглибокий] — узбережна 
низовинна рівнина, що періодично 
затоплюється морськими водами 
під час високих припливів. Поши- 
рені^Л. на Пн. Європи й Азії. 
ЛАЙЄЛЬ (Лайєлл; Ьуеіі) Чарлз 
(14.XI 1797, Кіннорді, Шотландія 
— 22.11 1875, Лондон) — англ. гео¬ 
лог, чл.-кор. Петерб. АН (з 1871). 
Закінчив Оксфордський ун-т 
(1819). В 1836—37 і 1850—51 —пре¬ 
зидент Лондонського геол. т-ва. 
Геол. явища Л. пояснював з позицій 
актуалізму. В своїй осн. праці 
«Основи геології» (1830—33) Л. рі¬ 
шуче виступив проти катастро¬ 
фізму. В перших працях ще об¬ 
стоював незмінність видів рослин 
і тварин. Під впливом Ч. Дарвіна 
став прихильником еволюційного 
вчення. В галузі стратиграфії 
Л. виділив еоцен, міоцен, пліоцен 
і плейстоцен. Гірські породи поді¬ 
ляв на осадочні, вулканічні, плу¬ 
тонічні й метаморфічні 
ЛАЙКА — шкіра, вичинена міне¬ 
ральним (алюмінієвим) дублен¬ 
ням з шкури овець, кіз, лошат або 
собак Відзначається значною тя¬ 
гучістю і пластичністю. Не стійка 
до дії води. З Л. виготовляють га¬ 
лантерейні вироби тощо. 
ЛАЙКМАА Антс [до 1935 — 
Лайпман Ганс; 23.IV (5.У) 1866, 
Бігала, тепер Рапласького р-ну — 
19.ХІ 1942, Таебла Хаапсалусько- 
го р-ну] — ест. художник і гро¬ 
мадський діяч. Один із засновни¬ 
ків нац. художньої школи. В 1891— 
97 (з перервами) навчався в дюс¬ 
сельдорфській АМ. В 1905—07 
брав участь у революц. русі в При¬ 
балтиці Організатор і керівник 
худож. школи-студії в Талліні. Ав¬ 
тор реалістич. портретів («Старий 
Айтсам», 1940, та ін.) і пейзажів. 
ЛАЙНЕР (англ. Ііпег, від Ііпе — 
лінія) — велике морське, переваж¬ 
но пасажирське, судно, що регуляр¬ 
но курсує між віддаленими порта¬ 
ми по певній лінії. Належить до 
найшвидкохідніших та найком- 
фортабельніших трансп. суден. Л. 
повітряними часто наз. швидкісні 
багатомісні літаки далекого сполу¬ 
чення. 
ЛАЙЦЕН (Лайценс) Лінард Пет¬ 
рович [З (15).ХІ 1883, хутір Мету- 
ми, тепер Алуксненський р-н 
Латв. РСР — 14. XII 1938] — 
латис. письменник. Член Компар¬ 
тії з 1929. Учасник революції 1905 
—07. В 1909—11 був ув’язнений. 
Організатор легальної робітничої 
преси в бурж. Латвії. У 1932 виї¬ 
хав до СРСР. Друкуватися почав 
1902. Твори Л. пройняті ідеями 
революц. боротьби, ненавистю до 
капіталізму. Автор романів «Во¬ 
лаючі корпуси» (1930), «Лімітро- 
фія» (1935), збірок віршів «Кара¬ 
ван» (1920), «Семафор», «Берлін» 
(обидві — 1924), «Азіат» (1929); 
оповідань. 
Те.: Укр. перек л.— На алжірсь- 
кій каторзі. X., 1931; Батьківщина. 
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X., 1932; Високі збори. X., 1934; 
Рос. перекл.— Собрание сочине- 
ний, т. 1—5. М.—Л., 1931—34; Зми- 
грант. М., 1967. 
ЛАКЕДЕМОН — давньогрец. міс¬ 
то і держава в пд. частині Пело¬ 
поннесу (в джерелах частіше на¬ 
зиваються Спартою). 
ЛАКИ, ланці, казикумухці — на¬ 
род, який живе в гірській частині 
Даг. АРСР Чисельність там — 
72,2 тис. чол. (1970, перепис), в 
СРСР—100 тис. чол. (1979, пере¬ 
пис). Мова — лакська нахсько-да¬ 
гестанської групи кавказької сім’ї. 
Віруючі Л.— мусульмани-суніти. 
Л.— один з корінних народів Да¬ 
гестану. Осн. заняття в горах — 
тваринництво, на рівнині — зем¬ 
леробство. Розвинуті ремесла — 
гончарне, ювелірне та ін. За роки 
Рад. влади розвинулася культура 
Л. Про їхню історію, економіку і 
культуру див .Дагестанська АРСР. 
ЛАКИ (нім. Баск, одн.; першодже¬ 
рело — санскр. лакша) — розчини 
синтетичних або природних плгв- 
коутворюючих речовин в органіч¬ 
них розчинниках, які після нане¬ 
сення тонким шаром на поверх¬ 
ню й висихання утворюють до¬ 
статньо міцні й монолітні покрит¬ 
тя, що утримуються на поверхні 
за рахунок міжмолекулярних сил 
адгезії. Л. відомі з давніх часів. 
Так, ще в 2-му тис. до н. е. у Китаї 
виготовляли Л. на основі соку лако¬ 
вого дерева. Осн. складовою части¬ 
ною Л. є плівкоутворюючі речо¬ 
вини. Крім них та розчинника, 
до складу лаків входять та¬ 
кож спец, добавки: сикативи, 
пластифікатори, стабілізатори, 
антипірени, стверджувані тощо, 
які надають Л. ті чи інші власти¬ 
вості. Більшість плівкоутворюючих 
речовин — олігомери, що перехо¬ 
дять у процесі формування плівок 
(внаслідок хім. реакцій) у не¬ 
плавкі нерозчинні полімери. Рід¬ 
ше — це високомолекулярні сполу¬ 
ки, що утворюють плівку за раху¬ 
нок фіз. процесу випаровування 
розчинника. Залежно від типу 
плівко утворюючої речовини Л. бу¬ 
вають масляні, смоляні, ефіро- 
целюлозні та ін. Л. застосовують 
для захисних, декоративних та 
електроізоляційних покриттів на 
дереві, пластмасах, металах та ін. 
матеріалах. Додаючи пігменти та 
наповнювачі, з Л. одержують ема¬ 
лі та фарби, широко застосовувані 
у пром-сті для антикорозійного за-* 
хисту металів. Див. також Лако¬ 
фарбова промисловість. Лакофар¬ 
бові матеріали. 
Літ.: Дринберг А. Я. Гехнология 
пленкоооразующих веществ. Л., 1955; 
Гольдберг М. М. Материалш для 
лакокрасочньїх покритий. М., 1972; 
Лакокрасочнме покрмтия. Пер. с англ. 
М., 1968. С. і. Омельченко. 

ЛАКИ ХУДОЖНІ — вид декора- 
тивно-ужиткового мистецтва, в 
якому вироби з дерева, пап’є-ма¬ 
ше, металу обробляються спец, ла¬ 
ком і нерідко прикрашаються роз¬ 
писом, різьбленням та інкрустаці¬ 
єю. Л. х. відомі з 2-го тис. до н. е. 
в Китаї, Японії, Кореї (як матеріал 
для покриття використовувався 
сік лакового дерева). У Європі 
східні Л. х. відомі з 15 ст., а влас¬ 
не вироби. Л. х. (прикрашання 
палацових інтер’єрів, меблів, побу¬ 
тових предметів) почало розвива¬ 
тися в 17—18 ст. В Росії Л. х. по¬ 

ширені з 19 ст. (Федоскінська мі¬ 
ніатюра). В рад. час поряд з ста¬ 
рими промислами виникло мист. 
темперного живопису на лакових 
виробах (Палехська мініатюра, 
Мстьорська мініатюра, Холуйсь¬ 
ка мініатюра). На Україні Л. х. 
(підлаковий розпис) виробляються 
в смт Петриківці Дніпропетров¬ 
ської області. 
ЛАККАДГВСЬКІ ОСТРОВЙ — 
група островів у Аравійському м. 
Індійського ок. Входять до складу 
Індії. Являють собою коралові 
атоли заввишки до 4,5 м. Клімат 
тропічний, мусонний, опадів бл. 
1700 мм на рік. Культивують коко¬ 
сову пальму. Плантації просяних 
культур, батату, хлібного дерева; 
рибальство. 
ЛАКМУС (нім. Баскпшз, голл. 
Іактоея) — барвник, що його 
добувають з деяких лишайників. 
У кислому середовищі набуває чер¬ 
воного кольору, в лужному — си¬ 
нього. Застосовують як індика¬ 
тор — гол. чин. у вигляді лакмусо¬ 
вого паперу (фільтрувального па¬ 
перу, просоченого розчином лак¬ 
мусу). 
лакове дЄрево, сумах лако- 
носний (К1ііі5 уегпісІЇега) — дере¬ 
во родини сумахових заввишки до 
20 м. Листки складні, непарнопе¬ 
ристі. Квітки дрібні, жовтувато- 
білі, зібрані в пониклі волоті. Пло¬ 
ди — кістянки, містять до 25% 
жирної олії. На батьківщині (Япо¬ 
нія, Китай) з Л. д. шляхом підсоч- 
ки кори добувають отруйну лако- 
носну смолу — сировину для одер¬ 
жання т. з. японського лаку. З пло¬ 
дів одержують Т. 3. японський віск. 
Деревина Л. д. лимонно-жовтого 
кольору, має гарний малюнок, трив¬ 
ка проти гниття. В СРСР вирощу¬ 
ється на Пд. березі Криму і Чор¬ 
номорському узбережжі Кавказу. 
Іл. с. 54. 
ЛАКОЛІТ (від грец. ланкою —яма 
і ХШо£ — камінь) — форма заля¬ 
гання магматичних гірських порід. 
Утворюються Л. внаслідок інтру¬ 
зії, коли магма, що проникла в тов¬ 
щу осадочних гірських порід, не 
прорвала верств порід, які заля¬ 
гають вище, а склепі ннєподібно 
підняла їх. У разі розмиву покрів¬ 
лі Л. виступають на поверхню 
землі у вигляді куполоподібних 
гір. В СРСР Л. відомі на Кавказі 
(гори Машук, Бештау та ін.) і в 
Криму (Аюдаг). 
ЛАК0НІКА,- Лаконія — область у 
Стародавній Греції на Пд. Сх. Пе¬ 
лопоннесу. До 12 ст. до н. е. на тер. 
Л. був ряд центрів егейської куль¬ 
тури. У 12 ст. до н. е. Л. завоюва¬ 
ли дорійці. В 10 або 9 ст. до н. е. на 
тер. Л. виникла Спарта (відома 
і як Лакедемон). Тепер назву <Ла- 
коніка» має один з номів Греції. 
ЛАКОНОС (РЬуІоІасса) — рід рос¬ 
лин родини лаконосових. Кущі, 
зрідка дерева або багаторічні тра¬ 
в’янисті рослини заввишки 1—3 м. 
Листки яйцевидні. Квітки правиль¬ 
ні, переважно двостатеві, з оцві¬ 
тиною з п’яти білуватих листочків. 
Плід — ягодоподібний. 35 видів, у 
тропіч. і субтропіч. областях Афри¬ 
ки, Америки та Європи. В СРСР, 
у т. ч. в УРСР, 1 вид—Л. аме¬ 
риканський (РЬ. атегісапа). 
Місцями культивують. Сік ягід 
використовують для забарвлення 

вин, фарбування шовкових тканин, 
як лікувальний засіб. Здичавілі 
форми Л.— бур’яни. Іл. с. 54. 

ЛАКОФАРБОВА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ— галузь хімічної промиє- 
ловості, підприємства якої вироб¬ 
ляють різноманітні декоративно-за¬ 
хисні покриття, сикативи, отверд¬ 
жувачі, прискорювачі, синтетичні 
лакові смоли, деякі види пігмен¬ 
тів та ін. Асортимент продукції 
Л. п. становить бл. 2000 наймену¬ 
вань. Для вироби, продукції Л. п. 
використовують бл. 350 різних 
видів сировини і напівфабрикатів. 
В Росії формування Л. п. почало¬ 
ся в 19 ст. До Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції діяло лише 
кілька дрібних підприємств, що 
працювали здебільшого на імпорт¬ 
ній сировині. В 1913 в Росії було 
вироблено 48 тис. т лаків, фарб і 
пігментів. 
В СРСР 1978 вироблено 3,1 мли. 
т продукції Л. п. На Україні пер¬ 
шими підприємствами Л. п. були 
Одеський (засн. 1856) і Львівський 
(1858) лакофарбові з-ди. В 1913 
на тер. України було вироблено 9 
тис. т лакофарбових матеріалів. 
У 1978 в УРСР вироблено 605 
тис. т лакофарбових матеріалів. 
Найбільші спеціалізовані підпри¬ 
ємства республіки: Дніпропетров¬ 
ський, Одеський, Львівський та 
Київський лакофарбові з-ди, Бо- 
риславський (Львів, обл.) та Чер¬ 
нівецький хім. з-ди, Криворізь¬ 
кий суриковий з-д, Харків, з-д 
«Червоний хімік». Підприємства 
Л. п. оснащено новим реакторним, 
фільтруючим та диспергуючим 
устаткуванням. В галузі лакофар¬ 
бової пром-сті діють Держ. н.-д. 
і проектний ін-ти у Москві. На 
Україні дослідну роботу прово¬ 
дять центр, заводські лабораторії 
лакофарбових з-дів за участю н.-д. 1 
установ та ін-тів АН УРСР. 

В. В. Калечиць. 

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ— 
загальна назва рідких або пасто- і 
порошкоподібних матеріалів: ла¬ 
ків, фарб, а також шпаклівок і 
грунтовок (антикорозійних мате¬ 
ріалів, що їх наносять безпосеред¬ 
ньо на поверхню виробу). Осн. ком¬ 
понентами Л. м. є плівкоутворю¬ 
ючі речовини. Крім того, більшість 
Л. м. містить пігменти, наповню¬ 
вачі, розчинники і спец, добавки. 
Л. м. наносять (спец, валками, фар¬ 
борозпилювачами, лаконаливними 
машинами, пензлями, шпателями 
тощо) на оброблювану поверхню 
тонким шаром. Висихаючи, вони 
утворюють тверду плівку — лако¬ 
фарбове покриття, яке захищає 
вироби від руйнівного діяння 
зовн. середовища, надає їм деко¬ 
ративного вигляду, деяких специ¬ 
фічних властивостей. 

ЛАКОФАРБОВІ 
МАТЕРІАЛИ 

Лаки художні. 
Ваза з червоного різь 
бленого лаку. Китай. 
20 ст. Київський музей 
західного та східного 
мистецтва. 
Декоративна тарілка. 
«Танцівниця». Нірмаль 
ський лак. Індія. 
20 ст. 

Лаки художні. 
І. Балакін. «Кам’яна 
квітка». Мініатюрний 
живопис темперою на 
лаку. Мстьора.РРФСР. 
1951. 
Ф. Панко. Ваза, миска 
й ложка. Підлаковий 
розпис. Селище місько¬ 
го типу ІІетриківка 
Дніпропетровської 
області. 1975. 



$4 
ЛАКРИМАТОРИ 

Лазячий полоз. Лісовий 
полоз, або ескулапова 
змія. 

Лакове дерево. Гілка 
з листками й плодами. 

Лаконос американсь 
кий. Гілка з квітками 
і плід. 

Ламантин флоридський. 

ЛАКРИМАТОРИ (від лат. Іас- 
гіта — сльоза) — сльозоточиві от¬ 
руйні речовини (хлорацетофенон, 
хлорпікрин тощо). Від діяння Л. 
захищає протигаз з протидимним 
фільтром. 
ЛАКСНЕСС (Ьахпезз) Гальдоур 
Кільян (справж. прізв.— Гудйо- 
унссон; н. 23.IV 1902, Рейк’я¬ 
вік) — ісланд. письменник. Освіту 
здобув самотужки. У кін. 20—30-х 
рр. прийшов до ідей соціалізму. 
В книгах «Шлях на Схід» (1933) і 
«Російська казка» (1938) — вра¬ 
ження Л. про відвідання СРСР. У 
романі «Салка Валка» (т. 1—2, 
1931—32) відобразив зародження 
робітн. руху в Ісландії. Роман 
«Самостійні люди» (т. 1—2, 1934— 
35) — про життя ісланд. селянства. 
В тетралогії «Світло світу» (1937— 
40) показав долю вбогого нар. пое¬ 
та серед ворожого йому середови¬ 
ща. Істор. трилогію «Ісландський 
дзвін» (1943—46) присвятив бо¬ 
ротьбі ісланд. народу проти дат. 
феодалів. Пародія на ісланд. епос 
«Сага про героїв» (1952) і сатирич¬ 
ний роман «Атомна база» (1948) 
мають антивоєнне спрямування. 
Автор романів «Брехкукотський 
літопис» (1957), «Віднайдений рай» 
(1960), «Дарунок божий» (1972), 
драм, кн. спогадів «Приховані міс¬ 
ця» (1971), збірок есе, оповідань. 
Член Всесвітньої Ради Миру. Між- 
нар. премія Миру, 1953. Нобе¬ 
лівська премія, 1955. 
Те.: Укр. перек л.— Самостійні 
люди. К., 1959; Дім скальда. «Всесвіт», 
1967, № 10; Р о с. п е р е к л.— Салка 
Валка. М., 1959; Свет мира. М., 
1969; Атомная база.— Брехкукотская 
летопись.—. Возвращенньїй рай. М.. 
1977. 
Літ.:- Крьімова Н. И., Погодин А. С. 
Халлдор Лакснесс. М., 1970; Пере- 
слегина 3. В. Халлдор Кильян Лакс¬ 
несс. Биобиблиографический указа- 
тель. М., 1963. О. Д. Сенюк 

ЛАКТАЗА [від лат. Іас (Іасіія) — 
молоко], 0-галактозидаза — фер¬ 
мент, що каталізує гідролітичне 
розщеплення молочного цукру — 
лактози. Міститься в кишковому 
соку, молочній залозі та в деяких 
ін. органах ссавців, а також у на¬ 
сінні гіркого мигдалю, в плісе¬ 
невих грибах, дріжджах, бактері¬ 
ях. 
ЛАКТАМИ — органічні сполуки, 
циклічні аміди амінокарбонових 
кислот (див. Аміди кислот). За¬ 
лежно від положення групи ЬШ2 
у вуглецевому ланцюгу молекули 
амінокислоти розрізняють 0-, у-, 
6-,є-лактами тощо. Деякі Л.(напр., 
капролактам) застосовують для 
вироби, поліамідного волокна. 
ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА (ЛДГ) 
— фермент з класу оксидоредук- 
таз. Каталізує останній етап глі- 
колітичного (див. Гліколіз) роз¬ 
щеплення вуглеводів — зворотне 
перетворення піровиноградної кис¬ 
лоти в молочну. Міститься в тва¬ 
ринних і рослинних організмах 
В тканинах тварин і людини Л. 
знаходиться у вигляді п’яти ізо- 
ферментних форм (див. Ізофер¬ 
менти), що розрізняються за ря¬ 
дом каталітичних, фіз.-хім. та 
імунологічних властивостей. Ізо¬ 
ферменти Л-1 і Л-2 характерні 
для тканин з аеробним (за участю 
вільного кисню) обміном — сер¬ 
цевого м’яза, нирки; ізоформи Л-4 
і Л-5 переважають у тканинах з 

анаеробним (без участі кисню) 
типом обміну — печінки, скелет¬ 
них м’язів, а також тканинах, що 
інтенсивно розвиваються — в тка¬ 
нинах злоякісних пухлин та ем¬ 
бріональній. Дослідження актив¬ 
ності Л. та її ізоферментних форм 
має діагностичне значення при зах¬ 
ворюваннях серця, печінки, крові, 
злоякісних процесах. 

К. М. Веремгєнко. 
ЛАКТАЦІЯ (від лат. Іасіо — го¬ 
дую молоком) — процес утворен¬ 
ня, нагромадження й періодичного 
виділення молока у ссавців, у т. ч. 
й людини. Молоко утворюється 
в молочних залозах з поживних ре¬ 
човин, що надходять з кров’ю. 
Л.— складний нейро-гу мораль¬ 
ний процес (див. Нейро-гу мораль¬ 
на регуляція). Улюдини в пер¬ 
ший день після пологів виділя¬ 
ється молозиво. Остаточний склад 
грудне молоко має з 2—3-го тижня. 
Максимуму Л. досягає між 10-м і 
20-м тижнями. Тривалість Л. за¬ 
лежить від індивідуальних особ¬ 
ливостей молочної залози, харчу¬ 
вання матері і від того, як довго 
мати годує дитину груддю (див. 
Вигодовування дитини). Л. у 
тварин починається після родів, 
найбільше молока утворюється в 
перші місяці. Кілька днів виділя¬ 
ється молозиво, а потім — молоко 
звичайного складу. Найкраще вив¬ 
чена Л. у великої рогатої худоби. 
Для утворення 1 л молока через 
молочну залозу має пройти бл. 
500 л крові. Кількість виділюва¬ 
ного молока залежить від породи, 
годівлі, віку та спадковості. Кіль¬ 
кість молока від корови за Л. пе¬ 
ревищує її живу масу в 8—10 раз. 
Час від початку Л. до припинення 
молоковиділення наз. лакта¬ 
ційним періодом. У ко¬ 
рів він становить 10 міс., кобил — 
бл. 9, кіз — 8—10, овець — 4—5, 
свиней — 2 міс. Щоб одержати 
в наступний лактаційний період 
високі надої, маток перестають 
доїти за певний час до родів (див. 
Сухостійний період, Роздоюван¬ 
ня корів. Доїння). 
Літ.: Скотоводство. М.. 1978: Ско¬ 
тарство. К., 1979. 

ЛАКТІ0НОВ Олександр Івано¬ 
вич [16 (29).V 1910, Ростов-на-До¬ 
ну — 14.III 1972, Москва] — рос. 
рад. живописець, нар. художник 
РРФСР (з 1969), дійсний член АМ 
СРСР (з 1958), професор (з 1968). 
В 1932—38 навчався в ленінград¬ 
ській АМ у І. Бродського. Твори: 
портрет І. І. Бродського, «Герой 
Радянського Союзу М. В. Юдін 
в гостях у танкістів» (обидва — 
1938), «Лист з фронту» (1947), 
«Подвиг вченого» («Після опера¬ 
ції», 1962—65), «Портрет двічі 
Героя Радянського Союзу, льотчи- 
ка-космонавта СРСР В. М. Ко¬ 
марова», «Тиша» (обидва — 1967) 
та ін. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Державна премія СРСР. 
1948. 
ЛАКТОГбННИЙ ГОРМбН [від 
лат. Іас (Іасііз) — молоко і грец. 
уєууасо — породжую, створюю]— 
гормон передньої частки гіпофіза. 
Те саме, що й пролактин. 
ЛАКТОЗА [від лат. Іас (Іасііз) — 
молоко], молочний цукор, СігН^Он 
— вуглевод з групи дисахаргюів. 
Побудована з залишків О-глю- 

кози и И-галактози. Оптично ак¬ 
тивна. Мол. м. 342,3. Входить до 
складу молока ссавців, у т. ч. 
людини (в жіночому — 5—8%, в 
коров’ячому — 4—5%). Біла кри¬ 
сталічна речовина, солодка на 
смак, розчинна у воді. При гідролі¬ 
зі к-тами та під впливом ферменту 
лактази розщеплюється на глю¬ 
козу і галактозу; має відновні 
властивості, піддається бродінню з 
утворенням молочної к-ти. На 
зброджуванні Л. засновано виго¬ 
товлення молочнокислих продук¬ 
тів. Одержують з молочної сиро¬ 
ватки. Використовують у харчовій 
промисловості, медицині й бакте¬ 
ріології. 
ЛАКТбНИ — органічні сполуки, 
циклічні складні ефіри оксикис¬ 
лот. Залежно від типу оксикислот 
розрізняють 0-, у, б-, є-лактони 
тощо. Л. являють собою рідини 
або легкоплавкі тверді речовини. 
Осн. метод синтезу Л. є цикліза¬ 
ція галогено- або оксикислот. Ви¬ 
користовують Л. в органічному 
синтезі, у вироби, запашних і лі¬ 
карських речовин, як біологічно 
активні речовини. 
ЛАКУНИ (лат. Іасипа — заглиб¬ 
лення) — 1)У тварин і люди- 
н и —проміжки між елементами 
тканин, а також деякі щілини між 
органами; не мають власної стінки. 
У тварин з незамкненою крово¬ 
носною системою (членистоногі, мо¬ 
люски, напівхордові та ін.) Л. 
заповнені гемолімфою, з замкне¬ 
ною — лімфою й зберігаються ли¬ 
ше в деяких органах (напр., у 
кишковому каналі червів та селе¬ 
зінці хребетних тварин і людини). 
Великі Л. наз. синусами. У людини 
Л., або криптами, наз. також за¬ 
глибини на поверхні окремих ор¬ 
ганів, напр. піднебінних мигдали¬ 
ків. 2)Урослин — те саме, що 
й листкова щілина, про¬ 
рив у центр, циліндрі стебла на 
місці входження в листок провід¬ 
них пучків. 3) У лінгвісти¬ 
ці та літературознав¬ 
стві — пропуск у тексті. 
ЛАКФКЗЛЬ (СЬеігапНшз сЬеігі)— 
багаторічна трав’яниста рослина 
родини хрестоцвітих. Листки лан¬ 
цетні, цілокраї. Квітки жовті, 
запашні, зібрані в китицевидні 
суцвіття. Плід — стручок. Дико 
росте в Середземномор’ї, здичаві¬ 
ло — в Криму. В країнах з по¬ 
мірним кліматом, в т. ч. в СРСР, 
культивується як декоративна кім¬ 
натна рослина. Розмножується на¬ 
сінням, живцями. Іл. с. 56. 
ЛАКХНАУ — місто на Пн. Індії, 
адм. ц. штату Уттар-Прадеш. 
Розташоване на р. Гоматі — лівій 
притоці Гангу. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. 826,2 тис. ж. (1971). Знач¬ 
ний пром. центр країни. Найрозви¬ 
нутіші текст, (переважно бавовня¬ 
на), паперова, металообр. пром-сть. 
Підприємства шкіряно-взут., по¬ 
ліграф., харч, галузей. Традицій¬ 
ні кустарні промисли. Ун-т. Ху¬ 
дожня школа. Центр, н.-д. фарм. 
ін-т. Архіт. пам’ятки 18—19 ст. 
Л. був одним з основних центрів 
Індійського народного повстання 
1857—59. 
ЛАКШМІ, Шрі (Прекрасна) — в 
індійській міфології богиня вроди, 
щастя, кохання, дружина Війту, 
мати Ками. Народилася з морсь¬ 
кої піни і була надзвичайно врод- 
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ливою. Свято на честь Лакшмі 
відзначали під час збирання 
врожаю. 
ЛАКШМІ-БАІ (1835—17.УІ 1858, 
біля Гваліора) — нац. героїня Ін¬ 
дії. Була княгинею (рані) князівст¬ 
ва Джхансі (1854 анексовано англ. 
колонізаторами). Під час Індійсь¬ 
кого народного повстання 1857— 
59 стала одним з його керівників. 
Мужньо очолювала оборону кня¬ 
зівства від англ. військ, команду¬ 
вала кавалерійським загоном у 
військах Тантіа Топі. Загинула 
в бою. 
лалаДнц Ісак Христофорович 
[24.VII (5.УІІІ) 1870, м. Кізляр, 
тепер Даг. АРСР — 14.VII 1933, 
Москва] — діяч рос. революц. ру¬ 
ху. Член Комуністичної партії з 
1895. В 1888—89 — член марксист¬ 
ського гуртка М. Є. Федосеева. В 
1893 увійшов до марксистського 
гуртка, організованого В. І. Лені¬ 
ним у Самарі. В 1895 за революц. 
діяльність висланий до Катерино¬ 
слава; 1897 — один із засновників 
катеринославського <Союзу бо¬ 
ротьби за визволення робітничого 
класу*. Брав участь у підготовці 
I з’їзду РСДРП. У 1900 редагував 
с.-д. газету <Южньій рабочий», 
1902 висланий до Сх. Сибіру, звід¬ 
ки втік за кордон. Завідував дру¬ 
карнею <Искрьі» в Женеві. Після 
II з’їзду РСДРП (1903) — більшо¬ 
вик, агент ЦК РСДРП в Росії. 
В 1904 — один з організаторів Пд. 
бюро к-тів більшості в Одесі. В 
1905 входив до складу об’єднаного 
ЦК РСДРП від більшовиків. 
Учасник Першої конференції вій¬ 
ськових і бойових організацій 
РСДРП (1906). В 1906 заарешто¬ 
ваний і засуджений на 6 років ка¬ 
торги. В 1913 засланий на довічне 
поселення до Сх. Сибіру. В 1914 
відійшов від політ, діяльності. З 
1923 працював у Головполітосвіті 
Наркомосу РРФСР. З 1929 — 
пенсіонер. 
ЛАЛИЧ (Лалий) Михайло (н. 
7.Х 1914, с. Трепча, Чорногорія) 
— югослав. письменник, член Серб¬ 
ської АН і мистецтв (з 1967). 
Член Союзу комуністів Югославії 
з 1936. Під час 2-ї світової війни — 
учасник нар.-визвольної боротьби 
народів Югославії й Греції. Домі¬ 
нуюча тема творчості Л.— геро¬ 
їзм, революц. гуманізм борців за 
свободу народу. Автор зб. віршів 
«Стежки свободи* (1948), збірок 
новел «Розвідка* (1948), <Остання 
висота* (1967), романів «Весілля* 
(1950), «Лиха весна* (1953), «Роз¬ 
рив» (1955), «Лелейська гора» 
(1957, 2-а редакція — 1962), «Об¬ 
лава» (1960), «Клапті темряви» 
(1970). За романом «Весілля» 
Київська кіностудія ім. О. Дов¬ 
женка і чорногорська «Студіо Ті- 
тоград» створили худож. фільм 
(1974). 
Те.: У к р. перекл.— Пустошня 
земля. «Всесвіт», 1975, № 11; Раде Ва¬ 
шим. В кн.: Перемога. К., 1975; Рос. 
п е р е к л.— Свадьба. М., 1964; Ле- 
лейская гора. М., 1968; Облава. М., 
1976; Разрьів — Рассказьі. М., 1980. 
Літ.' Непорожня Н. Чорногорський 
цикл Михайла Лалича. «Всесвіт», 
1975, № 11. В. Г. Тримач. 

ЛАЛб (Баїо) Едуар (27.1 1823, 
Лілль — 22.IV 1892, Париж) — 
франц. композитор і скрипаль. 
За походженням іспанець. Нав¬ 
чався в Паризькій консерваторії. 

Серед творів Л.— опери «Фієско» 
(1866) та «Король міста Іс» (1888), 
балет «Намуна» (1882), «Іспанська 
симфонія» (1873), віолончельний 
концерт, камерні інструм. ансамб¬ 
лі, романси. 
ЛАМА (тібетське, букв.— найви¬ 
щий) — буддійський чернець у 
Тібеті,'Монголії, Бурятії та ін¬ 
ших країнах, де поширений ла¬ 
маїзм. 
ЛАМА (Бата) — рід ссавців род. 
верблюдових. Від верблюдів Л. 
відрізняються меншими розміра¬ 
ми (вис. в холці 70—115 см, маса 
до 75 кг) та відсутністю горба. 
Тіло струнке, голова маленька, 
шия довга. Забарвлення бурувате 
або рудувате; у свійських видів 
дуже мінливе. Л. населяють без¬ 
лісні плоскогір’я, передгір’я, рів¬ 
нини. Живуть стадами. Весною або 
на початку літа самка народжує 
1—2 малят. Живляться Л. трав’я¬ 
нистими рослинами. Дикі Л. пред¬ 
ставлені 2 видами: гуанако і ві¬ 
кунья, пошир, в зх. і пд. районах 
Пд. Америки. Одомашнені форми 
— ламу (Б. диапісое £Іата) і аль- 
паку розводять як в’ючних тва¬ 
рин та заради вовни. Іл. с. 56. 
ЛАМАЇЗМ — одна з течій махая- 
ністського (див. Махаяна) буд¬ 
дизму. Склався в 12—15 ст. у 
Тібеті як феод, ідеологія на базі 
віровчення і культу буддійської 
секти Гелуг-ба («жовтошапочни- 
ків»). Гол. теологічними джерела¬ 
ми Л. є Канджур («переклад од¬ 
кровень» будди Шак’ямуні) і Танд- 
жур («переклад тлумачень» буд- 
дистських догматів до 10 ст.). В 
основі теор. побудов Л. лежать 
ідеї йогачарів, а також містика 
тантризму. Для Л., як і для всьо¬ 
го буддизму, характерні догми 
про тотожність буття і страждання, 
про необхідність спасіння від бут¬ 
тя шляхом подолання «вічного 
переродження». Гол. місце в куль¬ 
ті належить шануванню лам і ху- 
білганів (тобто «живих богів», яки¬ 
ми вважаються далай-лама і пан- 
чен-лама), що оголошується най¬ 
важливішим фактором спасіння. 
Традиційна соціально-політ. док¬ 
трина Л. являє собою апологетику 
феод.-теократичного ладу. Нині 
Л. існує в Тібеті, Внутр. Монго¬ 
лії (Китай), МНР, Непалі, Індії. 
В СРСР деяка частина послідов¬ 
ників Л. є в Бурятській, Калмиць¬ 
кій і Тувинській АРСР. 
Літ.: Пубаев Р. Е., Семичов Б. В. 
Происхождение и сущность буддизма- 
ламаизма. Улан-Удз, 1960; Кочетов 
А. Н. Ламаизм. М., 1973. 

О. С. Онищенко. 

ЛАМАНСЬКИЙ Володимир Іва¬ 
нович [26.VI (8.VII) 1833, Петер¬ 
бург— 19.XI (2.ХІІ) 1914, там же] 
— рос. історик і філолог, акад. 
Петерб. АН (з 1900). Закінчив Пе- 
терб. ун-т (1854), професор цього 
ун-ту (з 1871). Учень Б Б Срез- 
невського. Один з представників 
консервативного напряму в сло¬ 
в'янознавстві. Автор праць з істо¬ 
рії, філології, палеографії й етно¬ 
графії слов’ян: «Про історичне 
вивчення греко-слов’янського сві¬ 
ту в Європі» (1871) та ін. 
ЛАМАНТЙН (ТгісЬєсЬшї) — рід 
водяних ссавців род. ламантино- 
вих ряду сирен. Тіло (довж. до 
5 м, маса до 600 кг) веретеноподіб¬ 
не. темно-буре. Голова порівняно 

невелика, притуплена, без вушних 
раковин, верх, губа роздвоєна, з 
численними вібрисами. Живуть Л. 
поодиноко або невеликими групами 
(до 20 особин). Активні переваж¬ 
но у вечірні і вранішні часи доби. 
Живляться водоростями. Після 
152-денної вагітності самка наро¬ 
джує 1 маля. 4 види: Л. амери¬ 
канський (Т. тапаЦіз), Л. флорід- 
ський (Т. Іаіігозігіз), Л. амазон¬ 
ський (Т. іпип§иІ5І і Л. африкан¬ 
ський (Т. 5епеда1еп5І5); пошир, 
вздовж узбережжя і в ріках Центр, 
і Пд. Америки та екваторіальної 
Зх. Африки. Були об’єктом по¬ 
лювання заради м’яса й жиру; 
у зв’язку з різким зменшенням чи¬ 
сельності промисел Л. в деяких 
місцях ареалу заборонений. 

О. П. Корнєєв. 
ЛА-МАНШ, Англійський канал — 
протока, що відокремлює о. Вели¬ 
кобританія від материка Європи. 
Разом з прот. Па-де-Кале сполу¬ 
чає Північне м. з Атлантичним ок. 
Довж. бл. 520 км, шир. від 32 км на 
Сх. до 180 км на Зх. Глиб, на фар¬ 
ватері 35 м, найбільша — 172 м. 
Береги слабо розчленовані, є ост¬ 
рови, багато обмілин і банок, 
особливо у сх. частині. Восени 
часто бувають тумани. Має велике 
трансп. значення. Гол. порти: Порт¬ 
смут, Саутгемптон, Плімут (Вели¬ 
кобританія), Гавр, Шербур (Фран¬ 
ція). 
ЛАМАР [справж. ім'я та прізв.— 
Лальо Маринов Пончев; 1 (13).І 
1898, с. Калейця, тепер Ловецького 
округу—21.11 1974, Софія] — болг. 
письменник, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці НРБ (1968), нар. діяч 
культури (з 1970). Член БКП з 
1944. Пройшов шлях від модерніз¬ 
му до соціалістичного реалізму. 
Поема «Мирно-тривожні роки» 
(1928) спрямована проти імперіалі¬ 
стичної війни. Дружбу рад. і болг. 
воїнів оспівав у поемах «Захід — 
Схід» (1944) і «Горан Горинов» 
(1946), зб. віршів «Бойові пісні» 
(1949). Будівництву нового життя 
в Болгарії присвятив збірки «Ра¬ 
нок над батьківщиною» (1951), 
«Ліс віковий» (1954), «Перетворен¬ 
ня» (1968), «Береги думки» (1971), 
«Знайдені листи» (1973). Писав і 
для дітей. Перекладав твори рад. 
поетів. 
Те.: Укр. перек л.— Атака. В 
кн.: Світло над Болгарією. К., 1954; 
[Вірші]. В кн.: Антологія болгарської 
поезії, т. 2. К., 1974; Рос. пе¬ 
рек л.— Стихи. М., 1961. 

О. Д. Кетков. 
ЛАМАРК (Батагск) Жан Батіст 
П’єр Антуан де Моне (1.VIII 1744, 
Базантен, Пікардія — 18.XII 1829, 
Париж) — франц. природознавець; 
основоположник першої цілісної 
теорії еволюції (див. Ламаркізм), 
член Паризької АН (з 1783). Після 
навчання в семінарії — на вій¬ 
ськовій службі (1761); 1768 вий¬ 
шов у відставку; 1772—76 вивчав 
медицину в Парижі, захоплювався 
ботанікою. В 1778 Л. у праці 
«Французька флора» (т. 1—3) 
виклав осн. принципи систематики 
рослин та описав численні їх види. 
Після Великої франц. революції, 
що її Л. зустрів співчутливо, від¬ 
булася реорганізація Королівсько¬ 
го бот. саду в Музей природничої 
історії, де Л. став професором 
кафедри зоології (1793); керував 
нею протягом 24 років. У праці 

ЛАМАРК 

Г. К. Лакснесс. 

О. І. Лактіонов. Лист 
з фронту. 1947. Дер¬ 
жавна Третьяковська 
галерея в Москві. 

Лакшмі. Південно- 
індійська бронза. 
Музей Гіме. Париж. 
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ЛАМАРКІЗМ 

Лакфіоль 
1 — верхня частина рос¬ 
лини; 2 — квітка: З — 
насінина 

Лама- 

12 3 4 

Лампа біжучоТ хвилі: 
1 — електронна гарма¬ 
та; 2 — потік електро¬ 
нів; 3 — металева спі¬ 
раль; 4 — фокусуюча 
система: 5 — колектор. 

Лампа зворотної 
хвилі: 
1 — електронна гарма¬ 
та; 2 — потік електро¬ 
нів; 3 — фокусуюча 
система; 4 — колектор; 
5 — сповільнююча сис¬ 
тема. 

«Природнича історія рослин» 
(1803) Л. з еволюційних позицій 
розробив основи систематики і 
вчення про градацію в рослин¬ 
ному світі. Свою теорію еволюцій¬ 
ного розвитку тваринного світу 
Л. виклав у книзі «Філософія зоо¬ 
логії» (1809, т. 1—2). У «Природ¬ 
ничій історії безхребетних» (1815— 
22, т. 1—7) подав систематичний 
опис і класифікацію тварин, що 
відображає поступове ускладнен¬ 
ня організації живих істот — від 
найпростіших до людини. Л. впер¬ 
ше поділив усіх тварин на хребет¬ 
них і безхребетних, запровадив 
терміни «безхребетні» і (одночасно 
з нім. вченим Г. Р. Тревіранусом, 
але незалежно від нього) «біоло¬ 
гія» (1802). Л. поклав початок 
зоопсихології. Йому належать та¬ 
кож праці з фізики, хімії, метео¬ 
рології, геології, палеонтології. Л. 
був деїстом: хоч осн. його наук, 
погляди мали матеріалістичне 
спрямування, однак у його працях 
трапляються ідеалістичні, телеоло¬ 
гічні (див. Телеологія) положен¬ 
ня. 
Те.: Рос. п е р е к л,— Избранньїе 
произведения, т. 1—2. М., 1955—59: 
Философия зоологии, т. 1—2. М.— 
Л.. 1935—37. 
Літ.: Пузанов И. И. Жан Батист 
Ламарк. М., 1959. 
ЛАМАРКІЗМ — вчення Ж. Б. 
П. А. Ламарка, перша цілісна 
теорія еволюції органічного світу. 
Ламарк визнавав, що розвиток 
органіч. світу відбувається за 
природними законами, на основі 
об’єктивних причинних зв’язків 
і залежностей, але, будучи деїстом 
(див. Деїзм), вважав, що ці закони 
підпорядковані постійним законам, 
нібито створеним «верховним твор¬ 
цем» (богом) для досягнення по¬ 
ставленої ним перед собою мети. 
«Верховного творця» Ламарк ви¬ 
знавав також першопричиною ви¬ 
никнення інертної матерії, руху та 
законів, що ними управляють, як 
і розвитку та гармонії Всесвіту. 
Найпростіші форми життя, за 
Ламарком, виникли і продовжу¬ 
ють виникати шляхом самозаро¬ 
дження з речовин неживої природи 
(див. Походження життя на Зем¬ 
лі). Дальший розвиток органіч. 
світу, за його уявленням, відбу¬ 
вався шляхом «градацій» — сту¬ 
пінчастого підвищення організа¬ 
ції живих тіл. Будучи неспромож¬ 
ним розкрити природні причини 
еволюційного процесу, Ламарк вба¬ 
чав його рушійну і спрямовуючу 
силу в трансцендентному (непізна¬ 
ванному) внутр. прагненні приро¬ 
ди до прогресу. Проте вважав, що 
під постійним впливом умов зовн. 
середовища організми зазнають 
адекватно-пристосовних змін, які 
супроводяться видоутворенням і 
порушенням правильності града¬ 
цій. Реакція живих тіл на вплив 
умов зовн. середовища та її нас¬ 
лідки залежать від рівня їх орга¬ 
нізації. Зокрема, пристосовні змі¬ 
ни рослин і нижчих тварин виника¬ 
ють під безпосереднім діянням 
факторів навколишнього середови¬ 
ща. У вищих тварин ця залеж¬ 
ність значно складніша. За Л., по¬ 
мітна зміна умов життя спричиня¬ 
ється у них до зміни життєвих 
потреб, а зміна потреб зумовлює 
зміну дій і вироблення нових зви¬ 
чок; зміна звичок тягне за собою 

інтенсивне вправляння одних ор¬ 
ганів і невправляння інших; три¬ 
вале вправляння має наслідком 
посилення і розвиток органів, а 
невправляння — ослаблення і 
зникнення. Еволюційні зміни, на 
думку Ламарка, мають пристосов¬ 
ний характер, оскільки живим іс¬ 
тотам притаманна споконвічна до¬ 
цільність. Аналіз осн. положень 
Л. свідчить, що вони побудовані 
на механістичних (див. Механі¬ 
цизм) і телеологічних (див. Телео¬ 
логія) засадах. Його висновки про 
адекватно-пристосовну мінливість 
і успадковування набутих ознак 
мають умоглядний характер і не 
підтверджені сучас. наукою. По¬ 
гляди Ламарка стали джерелом 
для виникнення антидарвіністсь- 
ких напрямів в еволюційній тео¬ 
рії, зокрема неоламаркізму і його 
різновидів — механоламаркізму, 
орто- і психоламаркізму. Проте 
він вперше проголосив принцип 
еволюції заг. законом живої при¬ 
роди, кинувши сміливий виклик 
уявленням, що панували в той час, 
про постійність видів, чим заслу¬ 
жив високу оцінку класиків мар¬ 
ксизму. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 20. Див. також літ. до ст. Ламарк 
Ж. Б. П. А. О. П. Маркевич. 

ЛАМАРТГН (Батаггіпе) Альфонс 
Марі Луї де (21.Х 1790, Макон — 
28.11 1869, Париж) — франц. поет, 
історик, політ, діяч, член Франц. 
академії (з 1829). Відіграв значну 
роль у розвитку франц. романтиз¬ 
му. Збіркам лірики «Поетичні роз¬ 
думи» (1820), «Нові поетичні роз¬ 
думи» (1823), «Поетичні й релігій¬ 
ні гармонії» (1830) притаманні мо¬ 
тиви смутку й меланхолії. Поеми 
«Жослен» (1836) і «Падіння анге¬ 
ла» (1838) пройняті реліг.-містич- 
ними настроями. В 40-х рр. пе¬ 
рейшов на позиції бурж. лібераліз¬ 
му, що виявилось у праці «Істо¬ 
рія жірондистів» (1847) і публіци¬ 
стиці. Належав до впливових дія¬ 
чів революції 1848 у Франції. За 
словами К. Маркса, він був «уособ¬ 
ленням самої лютневої революції, 
загального повстання з його ілю¬ 
зіями, з його поезією, з його уяв¬ 
ним змістом і з його фразами» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 7, 
с. 13). Окремі вірші Л. переклав 
М. Терещенко. Д. С." Наливайко. 
ЛАМБЕРТ (БатЬегІ) Йоганн Ген¬ 
ріх (26.VIII 1728, Мюльгаузен, 
тепер Мюлуз, Ельзас— 25.IX 1777, 
Берлін) — нім. математик, фізик, 
астроном і філософ, член АН в 
Берліні (з 1765) та Мюнхені (з 
1771). За походженням француз. 
Л. довів ірраціональність числа 
л, розробляв питання теорій па¬ 
ралельних прямих, перспективи, 
сферичної тригонометрії, алгеб¬ 
раїчних рівнянь. Вперше застосу¬ 
вав гіперболічні функції. Перед¬ 
бачив багато які ідеї алгебри ло¬ 
гіки Дж. Буля. У фізиці Л. до¬ 
сліджував рефракцію світла в 
атмосфері, опублікував фунда¬ 
ментальні дослідження з фотомет¬ 
рії, дав теорію відбиття світла 
матовими поверхнями, запровадив 
термін альбедо тощо. В астрономії 
досліджував кометні орбіти, особ¬ 
ливості руху Юпітера і Сатурна то¬ 
що. Запровадив поняття подвійних 
зір. Як філософ належав до шко¬ 
ли об'єктивного ідеалізму. 

ЛАМБРДКІС (Асицяракцс,) Гріго- 
ріс (З.ІУ 1912, с. Керасіца, Арка- 
дія — 27.V 1963, Салоніки) — 
грец. громад, діяч. Лікар. У пері¬ 
од нім.-фашист, окупаці Греції 
1941—44 — учасник Руху Опору, 
1943 вступив до ЕАМ. З 1961 — 
депутат парламенту від Єдиної 
демократичної лівої партії. Діяч 
грец. і всесвітнього Руху прихиль¬ 
ників миру, делегат Всесвітнього 
конгресу за заг. роззброєння і мир 
(Москва, 1962). 22.У 1963 смер¬ 
тельно поранений неофашистами. 
Всесвітня Рада Миру встанови¬ 
ла Міжнар. премію миру ім. Г. 
Ламбракіса і срібну медаль ім. 
Г. Ламбракіса (1963). 
ЛАМЄ (Бате) Габрієль (22. VII 
1795. Тур — Ї.У 1870, Париж) — 
франц. математик, фізик та ін¬ 
женер, член франц. АН (з 1843), 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1829). У 
1820—32 працював у Петерб. ін-ті 
інженерів шляхів, з 1832 — в Па¬ 
рижі. Л. розробив заг. теорію кри¬ 
волінійних координат, ввів спец, 
функції (т. з. функції Л.); працю¬ 
вав також над питаннями матем. 
фізики й теорії пружності. 
ЛАМЕННЄ (ЬатеппаІ5) Фелісіте 
Робер де (19.VI 1782, Сен-Мало — 
27.11 1854, Париж) — франц. пуб¬ 
ліцист і філософ, абат, один із 
засновників християнського со¬ 
ціалізму. В ранніх працях засу¬ 
джував ідеї Великої французької 
революції, ліберальні реформи, 
виступав проти матеріалістичної 
філософії 18 ст., проповідував ка¬ 
толицизм. Після Липневої револю¬ 
ції 1830 перейшов на позиції лібе¬ 
ралізму, намагаючись поєднати 
католицизм з програмою бурж.- 
демократичних реформ (відокрем¬ 
лення церкви від д-ви, заг. вибору 
че право тощо). В 1834 у праці 
«Слова віруючого» піддав критиці 
капіталізм як такий, що супере¬ 
чить вимогам «істинної релігії». 
Реліг.-філос. система Л. знайшла 
завершення в його 4-томному «Ес¬ 
кізі філософії» (1840—46), де він 
намагався поєднати релігію і 
філософію, спираючись на ідеї 
неоплатонізму і Г. В. Лейбніца. 
ЛАМЕТРГ (БатеШче, Ба МеПгіе) 
Жюльєн Офре де (25.XII 1709, 
Сен-Мало, Бретань — 11.XI 1751, 
Берлін) — франц. філософ-мате- 
ріаліст. За фахом — лікар. Був 
членом АН в Берліні. Помер вна¬ 
слідок проведеного на собі мед. 
експерименту. 
Розвиваючи матеріалістичні ідеї 
фізики Р. Декарта, першим у 
Франції послідовно виклав систе¬ 
му механістичного матеріалізму 
Обгрунтовував існування єдиної 
матеріальної субстанції, яка в про¬ 
цесі руху виступає в трьох фор^ 
мах — неорганічній, рослинній і 
тваринній; до останньої належить 
і людина. Визначальними атрибу¬ 
тами матерії Л. вважав протяж¬ 
ність, здатність до руху і чутли¬ 
вість. Осн. ідеєю всіх праць Л. є 
пояснення психічних явищ суто 
фізіологічними процесами в живо¬ 
му організмі. Л. не бачив якісної 
відмінності між різними формами 
існування матерії, через що прирів 
нював людину до машини. В остан¬ 
ніх працях Л. підійшов до ідей 
еволюції рослинного і тваринного 
світу. Виступаючи проти агности¬ 
цизму, Л. відстоював принципи 
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матеріалістичного сенсуалізму Дж. 
Локка. В галузі соціології Л. по¬ 
в’язував сусп. прогрес із розвит¬ 
ком освіти, діяльністю видатних 
осіб. Осн. праці: «Людина—маши¬ 
на» (1747), «Система Епікура» 
(1751) та ін. 
ЛАМІНАРІЄВІ ВОДОРОСТІ 
(Ьатіпагіаіез) — порядок бурих 
водоростей. Спорофіт великий 
(до 60 м), багаторічний, поділя¬ 
ється на листкоподібну, стеблопо¬ 
дібну і коренеподібну частини; має 
досить складну анатомічну будову. 
Гаметофіт мікроскопічний, нит¬ 
частий. Бл. ЗО родів (100 видів). 
Л. в. поширені в прибережній зоні 
переважно холодних морів (в 
СРСР — в Баренцовому, Білому 
та в далекосхідних морях); біля 
берегів, особливо в затишних міс¬ 
цях, часто утворюють зарості. Л. в. 
використовують для удобрення по¬ 
лів, як корм для с.-г. тварин; з 
них одержують йод, деякі види 
(напр., т. з. морська капуста) їстів¬ 
ні. 
ЛАМІНАРНА течія (від лат. 1а- 
шіпа — пластинка, смужка) — 
упорядкована течія рідини (газу), 
при якій рідина (газ) переміщу¬ 
ється шарами, паралельними на¬ 
пряму течії. Спостерігається в ду¬ 
же в’язких рідин, при малих швид¬ 
костях течії, а також при обтікан¬ 
ні тіл малих розмірів. Із збільшен¬ 
ням швидкості руху рідини (газу) 
Л. т. у деякий момент часу пере¬ 
ходить у невпорядковану турбу¬ 
лентну течію. 
ЛАМПА БІЖУЧОЇ ХВЙЛІ, лам¬ 
па з біжучою хвилею — електро¬ 
вакуумний прилад, що підсилює 
електромагнітні коливання над¬ 
високої частоти в процесі взаємо¬ 
дії поздовжньої складової біжучої 
електромагнітної хвилі й елект¬ 
ронного потоку, які рухаються в 
одному напрямі. Осн. частинами 
Л. б. х. (мал.) є: електронна гар¬ 
мата, що створює потік електронів; 
металева спіраль, в якій цей потік 
збуджує біжучу електромагн. хви¬ 
лю; колектор, що уловлює елект¬ 
рони, і фокусуюча система. Елект¬ 
ронний потік, що рухається всере¬ 
дині спіралі, взаємодіє з електро¬ 
магн. хвилею, уповільнюється або 
прискорюється, внаслідок чого 
утворюються згустки електронів, 
які віддають свою кінетичну енер¬ 
гію біжучій хвилі, підсилюючи 
тим самим надвисокочастотні ко¬ 
ливання. Магн. поле фокусуючої 
системи зберігає потік електронів 
у заданих межах. Робочий діапа¬ 
зон частот Л. 6. х. від 300 МГц 
до 300 ГГц, коеф. підсилення 20— 
60 дБ, ккд не перевищує звичайно 
0,3. Л. б. х.— складова частина 
приймальних і перетворювальних 
(малопотужні лампи), а також 
передавальних (лампи середньої 
та значної потужності) пристро¬ 
їв, що їх використовують у радіо¬ 
локації, радіоастрономії тощо. 
Див. також Біжучі хвилі. Елект¬ 
ровакуумні прилади. 

В. К. Качан, В. В. Сокол. 
лАмпа ДЕННОГО СВІТЛА — 
лампа з близьким до денного світла 
спектром оптичним; різновид лю¬ 
мінесцентної лампи. Розрізняють 
Л. д. с., що не змінюють колір 
освітлюваних об’єктів (такі лампи 
використовують у виробничих при¬ 
міщеннях) або дещо змінюють 

його (ними користуються для заг. 
освітлення). 
ЛАМПА ЕЛЕКТРОННА — елек- 
тровакуумний прилад, в якому 
вільні електрони, що утворюються 
внаслідок емісії електронної, 
спричинюють проходження елект¬ 
ричного струму між електродами; 
один з електронних електрова¬ 
куумних приладів. До найпоши¬ 
реніших належать лампи з двома 
електродами (діоди), трьома (тріо¬ 
ди), чотирма (тетроди), п’ятьма 
(пентоди) та сімома (гептоди). 
Л. е. є частиною приладів або при¬ 
строїв, що перетворюють високо¬ 
частотні електр. коливання (див. 
Детектор), підсилюють відеосиг- 
нали (див. Відеопідсилювач), пере¬ 
творюють частоту електр. коливань 
(див. Гетеродин), вимірюють де¬ 
які електр. величини (див. Елек¬ 
тронний прилад вимірювальний) 
тощо. Деякі Л. е. (напр., клістро¬ 
ни, лампи біжучої хвилі, магне¬ 
трони, лампи зворотної хвилі) ге¬ 
нерують, підсилюють або помно¬ 
жують надвисокочастотні електр. 
коливання; вони відрізняються кон¬ 
струкцією і (або) впливом на потік 
електронів магн. поля. Л. е. за¬ 
стосовують у радіоелектроніці, ав¬ 
томатиці, телемеханіці, вимірю¬ 
вальній та обчислювальній техніці 
тощо. В. К. Качан, В. В. Сокол. 
лАмпа ЗВОРОТНОЇ ХВЙЛІ, 
лампа із зворотною хвилею — 
електровакуумний прилад, що ге¬ 
нерує електромагнітні коливання 
надвисокої частоти в процесі взає¬ 
модії електронного потоку й елект¬ 
ромагнітної хвилі, яка рухається 
вздовж цього потоку у зворотному 
напрямі — назустріч йому. Осн. 
частинами Л. з. х. (мал.) є елект¬ 
ронна гармата, що створює потік 
електронів, і сповільнююча систе¬ 
ма (сукупність пластин), в якій 
цей потік збуджує електромагн. 
хвилю. При проходженні між пла¬ 
стинами згустки електронів галь¬ 
муються електр. полем зворотної 
хвилі і віддають їй свою кінетичну 
енергію , генеруючи тим самим над¬ 
високочастотні коливання. Магн. 
поле фокусуючої системи зберігає 
потік електронів у заданих межах, 
а колектор уловлює електрони. 
Робочий діапазон частот Л. з. х. 
від 1 до 1500 ГГц, ккд—близько 
0,01. Л. з. х. використовують у 
гетеродинах радіоприймальних 
пристроїв, задавальних генерато¬ 
рах радіопередавальних пристро¬ 
їв, генераторах пристроїв для ра¬ 
діовимірювань тощо. Див. також 
Електровакуумні прилади. 
лАмпа РОЗЖАРЕННЯ — лам¬ 
па, де випромінювачем світла є 
розжарювана електричним струмом 
спіраль або нитка з тугоплавких 
металів; теплове джерело світла. 
В перших Л. р., створених у 70-х 
рр. 19 ст., випромінювачем світла 
був переважно вугільний стрижень. 
Л. р. су час. типу являє собою 
герметичний скляний балон, в яко¬ 
му закріплено спіраль або нитку 
(переважно вольфрамову), що на¬ 
грівається до т-ри 2200—3000 К. 
В балонах деяких Л. р. немає по¬ 
вітря (вакуумні лампи), балони 
інших Л. р. (щоб сповільнити ви¬ 
паровування металу) заповнено 
азотом і (або) інертними газами 
(газонаповнені лампи), іноді з 
домішками галогенів (див. Йодна 

лампа). Л. р. розрізняють за по¬ 
тужністю (від часток до десятків 
тисяч ват), напругою (від одиниць 
до сотень вольт), розмірами, за 
особливостями конструкції (напр., 
формою балона) і світлотехнічни¬ 
ми властивостями (з дзеркальним 
або розсіювальним покриттям то¬ 
що). Є лампи короткочасної і три¬ 
валої (до кількох тисяч годин) дії. 
Л. р. використовують для загаль¬ 
ного та спеціального освітлення 
(напр., в кіноапаратах, прожекто¬ 
рах, літаках, автомобілях), як 
джерело інфрачервоних променів 
в інфрачервоній техніці тощо. В 
деяких галузях техніки Л. р. 
замінюють складнішими, але еко¬ 
номічнішими люмінесцентними 
лампами, натрієвими лампами, 
лампами ксеноновими та ін. га¬ 
зорозрядними джерелами світла. 
Див. також Електротехнічна про¬ 
мисловість. Іл. с. 58. 

В. В. Платонов. 
ЛАМПА-СПАЛАХ, фотоспалах — 
пристрій, який миттєво (спалахом) 
освітлює об’єкти при фотографу¬ 
ванні. Найпоширеніші електронні 
Л.-с. (мал.) — багаторазової (прак¬ 
тично необмеженої) дії. їхні осн. 
частини: джерело енергії (сухий 
гальванічний елемент або випрям¬ 
ляч струму) та імпульсна лампа 
з рефлектором. Є також теплові 
Л.-с. (одноразової дії), у кисневому 
середовищі яких згоряє алюмініє¬ 
ва фольга. Тривалість спалаху 
електронних Л.-с. 0,0025—0,0005, 
теплових — 0,04 с. Включення 
Л.-с. при повному розкритті за¬ 
твора фотоапаратів забезпечуєть¬ 
ся вбудованим в них пристроєм — 
синхроконтактом. Л.-с. дає змо¬ 
гу знімати в умовах недостатньо¬ 
го освітлення об’єктів. 
ЛАМ У ТИ — застаріла назва наро¬ 
ду евенів. 
ЛАН О. (справж. прізв., ім’я та по 
батькові — Коршак Кирило Юхи¬ 
мович; 1897, Дурдин хутір поб- 
близу м. Городища, тепер Черкас, 
обл.— 1943) — укр. рад. поет і 
археолог. Закінчив Київ, ін-т нар. 
освіти (1928). З 1924 виступав з 
віршами в журналах <Життя й 
революція», «Червоний шлях», 
<Глобус> та ін. Окремими видання¬ 
ми вийшли збірки віршів «Отави 
косять» (1928), «Назустріч сонцю», 
«Долоні площ» (обидві — 1930). 
Публікував статті з археології в 
журналах «Хроніка археології та 
мистецтва» (1930—31), «Наука и 
жизнь» (1935), в «Наукових за¬ 
писках Інституту історії матері¬ 
альної культури» (1934—35). 

Ю. В. П’ядик. 
ЛАН (польс. Іап) — поземельна мі¬ 
ра в Польщі і Литві в 14—18 ст. 
та на загарбаних ними укр. землях. 
Існувало два види: малий Л., що 
дорівнював ЗО моргам (бл. 16,8 га), 
і великий Л.— 43,5 морга (6л. 
25 га). Л. був одиницею оподатку¬ 
вання залежного селянства. Після 
запровадження «Устави на воло- 
ки> 1557 Л. почали називати во¬ 
локою. 
ЛАНГ Георгій Федорович [16 (28). 
VII 1875, Петербург — 24.УІІ 1948, 
Ленінград] — рос. рад. терапевт, 
акад. АМН СРСР (з 1945). За¬ 
кінчив Петерб. військово-мед. ака¬ 
демію (1899); 1905—19 — співро¬ 
бітник цієї ж академії; з 1919 — 
професор Петрогр. (згодом 1-го 

ЛАНГ 

Ж. Б. П. А. Ламарк. 

Г. Ламбракіс. 

Ж. Ламетрі. 

Електронна лампа-спа- 
лах разом з фотоапара¬ 
том. 
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ЛАНГ 

Лангуст звичайний. 

Лампа розжарення: 
1 — балон; 
2 — спіраль; 
3 — цоколь 

Ленінгр.) мед. ін-ту (1928—ЗО — 
ректор). Праці Л. охоплюють май¬ 
же всі розділи клініки внутр. 
хвороб. Основні праці Л. присвя¬ 
чені питанням кардіології, гемато¬ 
логії, вивченню гіпертонічної хво¬ 
роби,' хворобам печінки тощо. Ство¬ 
рив школу терапевтів. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами. 
Держ. премія СРСР, 1951. 
ЛАНГ (Ьапе) Фріц (н. 5.ХІ1 1890, 
Відень—2.VIII 1976, Лос-Андже¬ 
лес) — нім. кінорежисер (ФРН). 
Навчався в Академії мист. (Ві¬ 
день). У 1918 дебютував як режи¬ 
сер. Фільми: «Доктор Мабузе, гра¬ 
вець» (1922), «Нібелунги» (1924), 
«Метрополіє» (1926), <М» (1931, 
від нім. Мбгсіег — вбивця). Після 
встановлення фашист, режиму 
емігрував у Францію (1933), по¬ 
тім у США, де поставив кіностріч¬ 
ки: «Лють» (1936), «Кати також 
умирають» (1942). З 1958 — у ФРН 
(«Індійська гробниця», 1958; «Ти¬ 
сяча очей доктора Мабузе», 1960). 
лАнге Микола Миколайович 
[12 (24).III 1858, Петербург — 
15.11 1921, Одеса] — рос. та укр. 
психолог. Один з основоположни¬ 
ків експериментальної психоло¬ 
гії в Росії. Закінчив Петерб. ун-т 
(1882). Працював в психологічній 
лабораторії В. Вундта в Лейпцігу 
(з 1883). Професор філософії 
Одес. ун-ту (1888—1921), де 1895 
організував одну з перших у Ро¬ 
сії психологічних лабораторій. Був 
засновником Вищих жіночих кур¬ 
сів в Одесі (1903). Відомий сво¬ 
їми експериментальними працями 
в галузі сприймання та уваги. 
Осн. праці «Психологические ис- 
следования» (Одесса, 1893), «Пси- 
хология» (М., 1922). 
ЛАНГЕ (Ьап£е) Оскар (27. VII 
1904, Томашув-Мазовецький — 
2.Х 1965, Лондон) — польс. еконо¬ 
міст, політ, і громад, діяч, акад. 
Польс. АН (з 1952). Член Польс. 
соціалістич. партії (1928—47), член 
ПОРП з 1948. Закінчив Краків¬ 
ський ун-т 1928. У 1934—36 нав¬ 
чався у США і Великобританії. 
У 1938—45 — професор економіки 
і статистики Чікагського ун-ту. 
В 1945 повернувся на батьківщину. 
В 1952—55 — ректор Гол. школи 
планування й статистики, профе¬ 
сор Варшавського ун-ту (1956), 
голова екон. ради при Раді Міні¬ 
стрів ПНР (1957—62). Праці з 
питань капіталістичного відтво¬ 
рення, світового г-ва, статистики, 
планування й управління, засто¬ 
сування кібернетики та обчислю¬ 
вальної техніки в економіці. Держ. 
премія ПНР, 1955, 1964. 
ЛАНГЕ (Бап§е) Тор (Георгій Іва¬ 
нович; 9. IV 1851, Копенгаген — 
22.11 1915, с. Нападівка, тепер 
Липовецького р-ну Війн, обл.) — 
дат. поет і перекладач. З 1876 
жив у Москві, викладав класичні 
мови в Лазаревському ін-ті східних 
мов. Вніс значний вклад у справу 
популяризації слов’ян, л-р у сканд. 
країнах. У збірках «З далеких 
країн» (1876), «Кілька народних 
пісень» (1878), «Ноктюрни» (1879), 
«Далекі мелодії» (1902) розвивав 
мотиви рос., серб., хорват, лірики, 
нар. пісень. Автор зб. дорожніх 
нарисів «З Росії» (1882), «Місяць 
на Сході» (1887), нарисів про 
О. К. Толстого та ін. рос. письмен¬ 
ників (перекладав і їхні твори). 

Переклав «Слово о полку Ігоревім» 
(1888). Останні роки життя провів 
на Україні. /. М. Лисенко. 
ЛАН ГЕ ДОК — історична область 
на Пд. Франції. Назва «Лангедок» 
з’явилася в 13 ст. для позначення 
Тулузького графства, приєднано¬ 
го до Франції (повністю 1271) на 
правах самоврядної провінції. В 
період релігійних воєн 16 ст. знач¬ 
ною частиною Л. заволоділи гу¬ 
геноти. В 17 ст. самоуправління 
Л. було обмежено. В 17 — на поч. 
18 ст. у Л. відбулося ряд повстань 
(;кроканів 1636—37 і 1643, каміза- 
рів 1702—05 та ін.). Під час Вели¬ 
кої французької революції тер. 
Л. було поділено на департаменти. 
ЛАНГЕР Йоганн (1825 — р. і міс¬ 
це см. невід.) — нім. композитор 
і диригент. У 50-х рр. 19 ст. слу¬ 
жив капельмейстером оркестру в 
маєтку Потоцького в Немирові. 
Автор музики до «Наталки Пол¬ 
тавки» Котляревського (була пост, 
на аматорській сцені в Немирові). 

„ /. М. Лисенко. 
лангергАнса ОСТРІВЦІ — 
групи клітин; розташовані у вигля¬ 
ді скупчень (острівців) у підшлун¬ 
ковій залозі людини і майже всіх 
хребетних тварин; утворюють її 
внутрішньосекреторну частину 
(див. Внутрішня секреція). Ви¬ 
діляють у кров гормони інсулін 
і глюкагон. Розмір Л. о.— 50— 
500 мкм; на 1 мг тканини залози 
припадає 10—20 Л. о Розвива¬ 
ються вони з трубчастих виростів 
передньої кишки і складаються 
з кількох типів клітин. Вперше 
описав Л. о. нім. вчений П. Лан- 
герганс (1869). 
лангобАрди — плем'я герман- 
иів. У 1 ст. н. е. заселяли лівий 
берег нижньої течії Ельби. В 4—5 
ст. просунулися до бас. серед. Ду¬ 
наю. В 568 під натиском аварів 
Л. на чолі великого союзу племен 
вдерлися на тер. Пн. Італії. У бо¬ 
ротьбі проти Візантії завоювали 
Ломбардію і Тусцію (Тоскану), 
утворивши своє королівство. Піз¬ 
ніше захопили Сполето і Беневен- 
то, які стали самостійними гер¬ 
цогствами. У 8 ст. у Л. відбувався 
інтенсивний процес феодалізації. 
В 773—774 королівство Л. завою¬ 
вав Карл Великий. 
ЛАНГУСТ, лангуста (Раїіпшчіз) — 
рід тварин ряду десятиногих ра¬ 
коподібних. Довж. тіла до 70 см, 
маса до 8 кг. Головогруди і антени 
з міцними шипами, хвостовий пла¬ 
вець шкірястий, черевце довге, 
клешень немає. Рід об’єднує бл. 
10 видів, пошир, у морях тропіч. 
і помір. зон басейнів Атлантичного 
(до берегів Англії) і Тихого (до Ки¬ 
таю) океанів; у морях СРСР немає. 
Л. (напр. Л. звичайний) їстівні, 
є об’єктом промислу. 
«ЛАНД ОГ ФОЛЬК» («Бапсі о^ 
Роїк» — «Країна і народ») — що¬ 
денна газета, ЦО Комуністичної 
партії Данії (з 1920). Засн. 1911 
під назвою «Арбейдербладет» («Ро¬ 
бітнича газета»). З 5.Х 1941 має 
сучас. назву. Видається в Копен¬ 
гагені. 
ЛАНДАУ Лев Давидович [9 (22).і 
1908, Баку — 1.ІУ 1968, Москва]— 
рад. фізик-теоретик, акад. АН 
СРСР (з 1946), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1954). Після закінчен¬ 
ня 1927 Ленінгр. ун-ту перебував 
у закордонному відрядженні в Да¬ 

нії, Англії, Швейцарії (до 1931). 
В 1932—37 очолював теор. відділ 
Укр. фіз.-тех. ін-ту, а з 1935 — 
і кафедру заг. фізики Харків, 
ун-ту 3 1937 — в Ін-ті фіз. проб¬ 
лем АН СРСР, одночасно профе¬ 
сор Моск. ун-ту (1943—47 і з 1955). 
Зробив значний внесок майже в 
усі розділи теор. фізики. Зокрема, 
створив теорію електронного діа¬ 
магнетизму (1930), перший запро¬ 
вадив поняття антиферомагнетиз- 
му (1933), розробив теорію домен¬ 
ної структури феромагнетиків та 
феромагнітного резонансу (спіль¬ 
но з Є. М. Ліфшицем; 1935), по¬ 
будував теорію фазових переходів 
2-го роду (1937), теорію надплин- 
ності рідкого гелію (1941) та фе¬ 
номенологічну теорію надпровід¬ 
ності (спільно з В. Л. Гінзбургом; 
1950), запровадив поняття комбіно¬ 
ваної парності (1956). Л. є автором 
теорії двокомпонентного нейтрино 
(1957) і теорії фермі-рідини (1956— 
58). Опублікував спільно з Є. М. 
Ліфшицем фундаментальний курс 
теор. фізики. Л. створив відому 
школу фізиків-теоретиків. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1946, 1949, 1953; 
Ленінська премія, 1962. Нобелів¬ 
ська премія, 1962. Ім’я Л. Ландау 
присвоєно Інституту теоретичної 
фізики АН СРСР. 
ЛАНДЛЕР (Ьашіїег) Єне (23.Х1 
1875, Гелше, обл. Зала — 25.11 
1928, Канн, Франція) — діяч 
угор. робітн. руху. Член Компар¬ 
тії Угорщини (КПУ) з 1919. За 
фахом—юрист. З 1906—членс.-д. 
партії Угорщини, з 1908 — ак¬ 
тивний діяч її лівого крила. Орга¬ 
нізатор ряду робітн. страйків. 
У червні 1918 заарештований за 
антивоєн. діяльність. Один з ке¬ 
рівників Угорської Радянської 
республіки 1919 (наркомторг, нар- 
комвнусправ, головком). Після її 
падіння — в еміграції. З 1919 — 
член ЦК КПУ. Учасник III—V кон¬ 
гресів Комінтерну. Похований у 
Москві біля Кремлівської стіни. 
ландмілГцькі полкй , ланд- 
міліція (від нім. Баті — країна 
і лат. тіІШа — військо) — по¬ 
селенське військо (див. Військові 
поселення) у Рос. державі 18 ст., 
створене для оборони держ. кору 
донів. На Лівобережній Україні 
за царським указом 1713 з служи¬ 
лих людей було сформовано 5 Л. п., 
що становили залоги укріплень 
Бєлгородської /іінії. В зв’язку 
з будівництвом 1731 Української 
лінії кількість Л. п. збільшено 
до 20 (14 кінних і 6 піхотних), 
укомплектованих з однодвірців. У 
1736 всі Л. п. (бл. 22 тис. чол.) 
перетворено на кінні і включено до 
складу т. з. Укр. д-зії — царських 
військ, розміщених на Лівобереж¬ 
ній Україні. На утримання Л. п. 
стягувався подушний податок з 
населення Київ, і Ворон, губ. 
У 1769 Л. п. було злито з регуляр¬ 
ними військами. 
Літ.: Багалей Д. И. Очерки по исто- 
рии колонизации и бьіта степной окраи- 
ньі Московского государства. М., 
1887. А. Г. Слюсарський. 
ЛАНДРАС (дат. Бапбгасе, від 
Іапб — країна, сільська місцевість 
і гасе — порода) — спеціалізована 
порода свиней беконного типу. Ви¬ 
ведена на поч. 20 ст. в Данії схре- 
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щуванням місцевих свиней з англ. 
породами м’ясного типу. Л. від¬ 
значаються високими відгодівель- 
ними і м’ясними якостями. В 
СРСР завезені 1948. Масть біла. 
Тварини міцної будови, тулуб дов¬ 
гий торпедоподібний, з прямою 
спиною, голова легка, вуха звиса¬ 
ють на очі, окістя широкі, шкіра 
тонка, біла. У плем. г-вах України 
жива маса кнурів досягає 310 кг, 
свиноматок — 280 кг. Плодючість 
10—12 поросят в опоросі, молоч- 

Кнур породи ландрас. 

ність — 60—80 кг. Молодняк Л. у 
6—7-місячному віці досягає 100 кг. 
Якість бекону висока. Забій¬ 
ний вихід 76%. Л. мають підвище¬ 
ний білковий обмін, інтенсивно на¬ 
рощують м'язову тканину, а тому 
вибагливі до умов годівлі та утри¬ 
мання. Розводять Л. у скандінав¬ 
ських країнах, США, Канаді, в 
країнах Зх. Європи, Австралії, 
Бразілії, а також в СРСР, зокре¬ 
ма на Україні. 
ЛАНДСБЕРГ Григорій Самуїло- 
вич [10 (22).1 1890, Вологда — 
2.II 1957, Москва] — рос. рад. 
фізик, акад. АН СРСР (з 1946). 
В 1913 закінчив Моск. ун-т, в яко¬ 
му викладав 1913—15, 1923—45 
і 1947—51. У 1951—57 — професор 
Моск. фіз.-тех. ін-ту. З 1934 пра¬ 
цював також у Фіз. ін-ті АН СРСР. 
Осн. наук, праці з оптики і спект¬ 
роскопії. В 1928 спільно з Л. І. 
Мандельштамом відкрив явище 
комбінаційного розсіяння світла 
(незалежно й одночасно з Ч. В. 
Романом і К. С. Крішнаном). Роз¬ 
робив методи спектрального ана¬ 
лізу металів і сплавів, а також 
складних органічних сумішей, зо¬ 
крема моторного палива. Автор 
відомого навч^ посібника < Оптика». 
Нагороджений 2 орденами Леніна 
та медалями. Держ. премія СРСР, 
1941. 
ЛАНДСКНЕХТИ (нім. Ьапсіз- 
кпесЬі, одн., від Ьапсі — країна і 
КпесЬі — найманець) — 1) Най¬ 
мані солдати. Формування з Л. 
з’явилися вперше в 15 ст. в Німеч¬ 
чині, з 16 ст.— в ін. зх.-європ. кра¬ 
їнах. Існували до кін. 17 ст. 
2) Переносно — жорстокий, 
продажний військовий найманець. 
ЛАНДТАГ (нім. Ьапска8, від 
Баші — країна і Та§ — збори) — 
1) За середньовіччя у нім. д-вах — 
органи (збори, з’їзди) станового 
представництва. В д-вах, що вхо¬ 
дили до Нім. союзу (ств. 1815), 
пізніше —Пн.-нім. союзу (ств. 1867) 
і Нім. імперії (ств. 1871) — вибор¬ 
ні представницькі органи. 2) Пар¬ 
ламент Ліхтенштейну. Найвищий 
законодавчий орган. Складається 
з однієї палати (15 членів, обира¬ 
них на 4 роки). 3) В Австрії, 
ФРН — парламент землі (феде¬ 
ральної адм.-тер. одиниці). 
ЛАНДШАФТ географічний — при¬ 
родний територіальний чи аквато- 

ріальний комплекс, що є генетично 
однорідною ділянкою з однотип¬ 
ними геол. будовою, рельєфом, 
гїдрокліматичним режимом, по¬ 
єднанням грунтів і біоирнозів та 
характерною морфологічною струк¬ 
турою. Остання визначається особ¬ 
ливостями взаємодії та взаємо¬ 
зв’язків між речовинними компо¬ 
нентами ландшафту і факторами 
його утворення, просторового по¬ 
єднання його морфологічних оди¬ 
ниць (ландшафтних місцевостей, 
урочищ, фацій), їхньою динамікою 
та розвитком у часі. Компонентами 
ландшафту є гірські породи, вода, 
лід, сніг, грунт, повітр. маси, рос¬ 
лини і тварини. Внутріландшафтні 
зв’язки між компонентами здійсню¬ 
ються шляхом обміну речовини і 
енергії. Л. г. функціонує і розвива¬ 
ється під впливом процесів, зумов¬ 
лених променевою сонячною енер¬ 
гією та внутр. енергією Землі. 
Сучасні Л. г. формуються на осно¬ 
ві розвитку давніх (палеоландшаф- 
тів), вони зазнають значних змін 
у процесі діяльності людини (див. 
Антропогенний ландшафт, Куль¬ 
турний ландшафт). Л. г. по¬ 
діляють на відділи (назем¬ 
ні, водні), системи (за поясно- 
зональними відмінностями водно- 
теплового балансу), класи (за 
гіпсометричним положенням — 
рівнинні й гірські; за характером 
зональності — горизонтальні й вер¬ 
тикальні), групи (за типом вод- 
но-геохім. режиму), типи (за 
спільністю зональних грунтово- 
біокліматичних ознак), види (за 
відмінностями у прояві місц. фі- 
зико-геогр. процесів). Рівнинні 
ландшафти поділяють на підкласи 
низовинних і височинних, гірські — 
на підкласи середньо- та низькогір- 
них, передгірних і міжгірних. Рів¬ 
нинні ландшафти УРСР об’єдну¬ 
ють такі типи їх: мішанолісові, 
лісостепові, степові з підтипами 
північно- та південностепових. 
Вивчення Л. г. та картографуван¬ 
ня їх має велике наук, і практичне 
значення для пізнання і розв’я¬ 
зання питань раціонального при¬ 
родокористування та охорони 
природи. 
Літ.: Арманд Д. Л. Наука о ландшаф¬ 
те. М., 1975; Геренчук К. І., Раковсь- 
ка Е. М., Топчієв О. Г. Польові ге¬ 
ографічні дослідження. К., 1975; 
Исаченко А. Г. География сегодня. 
М., 1979. П. Г. Шищенко. 

ЛАНДШАФТ (нім. ЬапсізсЬаН — 
краєвид) у мистецтві — те са¬ 
ме, що й пейзаж. 
ЛАНДШАФТНА архітектура 
— галузь архітектурної діяльнос¬ 
ті, спрямована на створення гармо¬ 
нійних і доцільних ландшафтів. 
Л. а. використовує матеріальні 
природні фактори й засоби {рель¬ 
єф, вода, рослинність тощо) для 
формування середовища людини. 
Л. а. передбачає збереження при¬ 
родних ландшафтів, перетворен¬ 
ня існуючих і створення штучних 
ландшафтів; проектує системи 
озеленення міст, рекреаційних зон 
і окремі їхні елементи — парки, 
бульвари, захисні смуги, в поєд¬ 
нанні з архіт. спорудами, шляха¬ 
ми, водоймищами, елементами 
благоустрою населених місць та 
інженерного обладнання (див. та¬ 
кож Садово-паркова архітекту¬ 
ра). Прикладами Л. а. на Україні 

є парки: <Софіївка> (Черкас, 
обл.), <Олександрія> (Київ, обл.), 
Сокиринський парк (Черніг. 
обл.), Алупкинський (Кримська 
обл., 18—19 ст.); Л. а. центру До¬ 
нецька (1970-і рр., арх. П. Відерга- 
уз, В. Кішкань, І. Седак, Д. Ци- 
міданов та ін.; Держ. премія 
СРСР, 1978). 
Літ.: Залесская Л. С., Мину лина 
Е. М. Ландшафтная архитектура. М., 
1979. В. Є. Ясієвич. 

ЛАНДШАФТНА ОБОЛбНКА — 
те саме, що й географічна оболон- 
ка. 
ЛАНДШАФТНЕ ЗНІМАННЯ, 
ландшафтне картографування — 
комплекс польових і камеральних 
робіт, які проводять з метою 
складання ландшафтних карт. У 
процесі Л. з. виявляють будову 
ландшафтів географічних та їхні 
межі. Осн. методами Л. з. є марш¬ 
рутний і площинний (суцільний). 
Велике значення для Л. з. має 
використання аерофотоматеріалів 
(див. Аерофотознімання) і кос¬ 
мічних знімків. Розрізняють дріб¬ 
но-, середньо-, великомасштабне 
і детальне знімання. На дрібно¬ 
масштабних ландшафтних картах 
(менше 1 : 1 000 000) зображують 
геогр. ландшафти в цілому, на се¬ 
редньо- та великомасштабних (1 : 
: 10 000—1 : 1 000 000) — окремі 
урочища й місцевості, на деталь¬ 
них (1 : 10 000 і більше) — фації. 
Л. з. супроводжується збором зраз¬ 
ків гірських порід, грунтів, герба¬ 
ріїв, фотографуванням та складан¬ 
ням текстових характеристик дос¬ 
ліджуваних ландшафтів. 

К. І. Геренчук. 

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО — га¬ 
лузь фізичної географії, що вив¬ 
чає наземні (територіальні)й водні 
(акваторіальні) природні комплек¬ 
си. Осн. об’єктом дослідження Л. 
є ландшафт географічний як про¬ 
відна ланка природної диферен¬ 
ціації географічної оболонки Землі 
Л. вивчає походження, структуру, 
динаміку і поширення геогр. ланд¬ 
шафтів на земній кулі, закони їх¬ 
нього розвитку і перетворення вна¬ 
слідок госп. діяльності людини. Л. 
спирається на польові роботи — 
ландшафтне знімання і стаціонар¬ 
ні спостереження. Важливе зна¬ 
чення мають порівняльний та істо¬ 
ричний методи досліджень. В ре¬ 
зультаті ландшафтного знімання 
створюють ландшафтні карти. 
Стаціонарні спостереження прово¬ 
дять з метою вивчення процесів 
обміну теплом, вологою, органіч¬ 
ною речовиною, хім. елементами 
тощо, які відбуваються в ланд¬ 
шафтах. Ці процеси досліджують 
геохімія ландшафтів та геофізи¬ 
ка ландшафтів. Серед наук, зав¬ 
дань Л. провідне місце належить 
вивченню структури ландшафтів, 
тобто виявленню взаємозв’язків 
між їхніми окремими компонен¬ 
тами та морфологічними частина¬ 
ми. Практичні завдання Л. поля¬ 
гають у створенні ландшафтних 
карт для потреб меліорації, район¬ 
ного планування, розв’язання агро- 
виробничих і медико-геогр. питань, 
а також розроблення наук, основ 
оптимізації природних ландшаф¬ 
тів, створення культурних ланд¬ 
шафтів. 
Літ.: Исаченко А. Г. Основи ланд- 
шафтоведения и физико-географичес- 

ЛАНДШАФТО- 
ЗНАВСТВО 

Л. Д. Ландау. 

Є. Лендлер. 

Г. С. Ландсберг. 
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Москві. 

пАипштсйшго кое районирование. М., 1965; Герен: 
/ІАПДШ І ЬИПСК чук К, І# Основні проблеми фізичної 

географії. К., 1969; Николаев В. А. 
Проблеми регионального ландшафто- 
ведения. М., 1979. К. 1. Геренчук. 

ЛАНДШТЕЙНЕР (Ландштайнер; 
Ьапсізіеіпег) Карл (14.VI 1868, 
Баден, поблизу Відня — 26. VI 
1943, Нью-Йорк) — австр. імуно¬ 
лог, засновник імуногематології. 
В 1891 закінчив мед. ф-т Віден¬ 
ського ун-ту. В 1911—19 — про¬ 
фесор Віденського, з 1922 — Рок- 
феллерівського (Нью-Йорк) ун¬ 
тів. Відкрив групи крові у людини 
(1900, поряд з Я. Янським), ра¬ 
зом з П. Левіним виявив два ан¬ 
тигени в еритроцитах людини 
(1927), з А. Вінером відкрив ре¬ 
зус-фактор (1940); зробив значний 
внесок у розвиток діагностики си¬ 
філісу, разом Е. Поппером (1909) 
довів інфекційну природу поліо¬ 
мієліту. Його праці но вивченню 
комплексних антигенів мали ве¬ 
лике значення для розвитку імуно¬ 
логії Нобелівська премія, 1930. 
ЛАНЖЕВЄН (Ьап§еуіп) Поль 

Є. О. Лансере. Запо- (23.1 1872, Париж — 19.ХІ1 1946, 
рожець після бою. Брон- там же, прах перенесено в Панте- 
за. 1873. Державна Тре- он) — франц. фізик і громадський 
тьяковська галерея в діяч> член французької АН (з 

1934), почесний член АН СРСР (з 
1929). Член Франц. компартії з 
1944. Закінчив Школу фізики й 
хімії (1891) і Нормальну школу 
(1897) в Парижі. З 1902 викладав 
у Коллеж де Франс, з 1905—одно¬ 
часно в Школі фізики й хімії (з 
1925 — директор). Наук, роботу 
розпочав у студентські роки під ке¬ 
рівництвом П. Кюрі. Виконав 
фундаментальні теор. досліджен¬ 
ня іонізації газів, розробив тер¬ 
модинамічну й статистичну тео¬ 
рію діа- і парамагнетизму, створив 
основи гідролокації з використан¬ 
ням п’єзокварцових генераторів 
ультразвуку, зробив значний вне¬ 
сок у розвиток окремих питань 
теорії відносності і квантової елек¬ 
тродинаміки. Л. був активним чле¬ 
ном Ліги прав людини, одним із 
засновників Гуртка друзів нової 
Росії (1919), виступав за розвиток 
культурних зв’язків з Рад. Ро¬ 
сією. В 30-х рр. активно підтри¬ 
мував Нар. фронт Франції. В 
1946 Л. був обраний головою т-ва 
« Франція — СРСР». 
ЛАНЖЕРОН Олександр Федоро¬ 
вич [13.1 1763, Париж — 4 (16)^1 
1831, Одеса] — рос. військ, діяч, 
генерал від інфантерії, граф. На 
поч. Великої французької револю¬ 
ції емігрував (1790) з Франції до 
Росії. В 1794 вступив до рос. ар¬ 
мії і прийняв рос. підданство. 
В 1815—23 — генерал-губернатор 
Новоросійського краю, головно¬ 
командуючий Бузьким і Чорно¬ 
морським козац. військами. Прово¬ 
див великодержавницьку політи¬ 
ку. Переведення ним бузьких ко¬ 
заків на становище військ, посе¬ 
ленців привело до бузьких козаків 
повстання 1817. 

Ланцетник європейсь¬ 
кий. 

ЛАНІ (Ьапуі) Шаролта (6^1 1891, 
м. Секешфегервар — листопад 
1975) — угор. письменниця і пе¬ 
рекладачка. Учасниця угор. робітн. 
руху. В 1922 емігрувала до Рад. 
Союзу. На батьківщину поверну¬ 
лася 1945. Перша зб. віршів — «По¬ 
дарунок» (1912). Перекладала тво¬ 
ри рос. класичної і рад.л-ри. У 1939 
опублікувала в своєму перекладі 

кілька віршів Т. Шевченка (1961 
ввійшли до кн. «Кобзар», що 
вийшла в Будапешті). їй належить 
ряд статей про українського 
поета. 
ЛАНІВЦГ — селище міського типу 
Терноп. обл. УРСР, райцентр, на 
р. Жираку (притока Горині). За¬ 
лізнична станція 7,6 тис. ж. (1980). 
Л. вперше згадуються в писемних 
джерелах 1444. Після 3-го поділу 
Польщі (1795) Л. в складі Зх. 
Волині возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено на поч. січня 
1918. У 1919 Л. захопили війська 
бурж.-поміщицької Польщі. В 
1939 Л. у складі Зх України воз¬ 
з’єднано з УРСР 3 1956 Л.—с-ще 
міськ. типу. 
В Л.— цукр., хлібний, маслороб¬ 
ний, комбікормовий, залізобетон¬ 
них конструкцій, асфальтовий і 
цегельні з-ди, ф-ка гумових виро¬ 
бів, лісництво, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. З заг.-осв. га музична школи, 
лікарня. 2 будинки культури, кіно¬ 
театр, 3 бібліотеки. 
ЛАНКА (військ.) — 1) Первинний 
тактичний і вогневий підрозділ 
(З—4 літаки) різних родів авіації. 
У винищувальній і винищувально- 
бомбардувальній авіації вона по¬ 
діляється на пари літаків. Кілька 
Л. становлять ескадрилью. Бойо^ 
ві завдання Л. виконує в складі 
ескадрильї або самостійно. 2) Під¬ 
розділ катерів (2—3 катери) у 
ВМФ. 
«ЛАНКА» — літературне об’єднан¬ 
ня письменників правопопутниць- 
кого характеру. Заснована 1924 
письменниками, що відокремили¬ 
ся від <Аспису>. Творчість окре¬ 
мих членів <Л.» (М. Івченко, Т. 
Осьмачка) була пройнята мотива¬ 
ми розчарування, позначена впли¬ 
вом бурж.-націоналістичної ідео¬ 
логії Наприкінці 20-х рр. М. Ів- 
ченко і Т. Осьмачка перейшли на 
бік ворожих класових сил, інші 
члени «Л.» (Г. Косинка, Є. Плуж- 
ник), переборюючи ідейні хитання, 
утверджувалися на позиціях соціа¬ 
лістичного реалізму. В 1926 «Лан¬ 
ка» перейменувалась на <Марс> 

В. І. Півтораднг. 
ЛАНКА ВИРОБНИЧА — невели 
кий за чисельністю первинний тру¬ 
довий колектив у складі бригади 
виробничої, цеху, дільниці чи за¬ 
гону. За членами Л. в. колективно 
закріплюються засоби виробницт¬ 
ва. В рослинництві ланка виконує 
ряд робіт, що мають істотне зна¬ 
чення для врожаю одної або кіль¬ 
кох культур. Л. в. в тваринництві 
створюються для обслуговування 
окремих виробничих об’єктів, пев¬ 
них груп тварин або ж визначених 
робіт. У механізованих загонах 
Л. в. спеціалізується на виконанні 
окремих польових операцій чи до¬ 
поміжних робіт. В. С. Дієсперов. 

ЛАНКА піонерська — скла¬ 
дова частина, основа загону піо¬ 
нерського. Формується з 5—8 піо¬ 
нерів за принципом добровільного 
об’єднання з урахуванням інтере¬ 
сів дітей, їхніх відносин між со¬ 
бою тощо. Роботу в ланці орга¬ 
нізує ланковий, якого обирають 
піонери на зборі ланки. План робо¬ 
ти Л. п. складається на основі пла¬ 
ну роботи загону й побажань піо¬ 
нерів, відповідно до їхнього віку, 
знань та інтересів. Кілька разів 

на місяць Л. п. проводить збори 
Форми зборів різні: походи, ек¬ 
скурсії, бесіди. Л. п. реалізує зав¬ 
дання, що їх ставить загін і дру¬ 
жина піонерська, включаючи кож¬ 
ного піонера в активну діяльність 
колективу. В Л. п. піонери оволо¬ 
дівають практичними уміннями й 
навичками, набувають досвіду ко¬ 
лективної роботи, в процесі якої 
формується особистість кожного з 
них. 
Літ.: Иванова Л. П. Учителю о пио- 
нерском звене. М., 1977. 

Т. Л. Пономаренко. 

ЛАНКАСТЕР (Ьапсазіег) Джозеф 
(25.XI 1778 — 24.Х 1838) — англ. 
педагог, один із засновників си¬ 
стеми взаємного навчання. В 1798 
відкрив свою школу й почав пед. 
діяльність. Вважав, що дітям тру¬ 
дящих треба давати не лише реліг. 
виховання, а й вчити їх читати, 
писати й лічити, мріяв поєднати 
навчання з виробничою працею. 
В книзі «Вдосконалення освіти 
трудящих класів суспільства...» 
(1803) виклав методику взаємного 
навчання. В 1818 виїхав до Аме¬ 
рики, де створював школи взаєм¬ 
ного навчання. Згодом вони поши¬ 
рилися і в ін. країнах, але були 
піддані критицГ за механіцизм у 
навчанні, за недостатність знань, 
які вони давали. 
ланкАстери — династія англ. 
королів 1399—1461, відгалуження 
Плантагенетів. Під час правлін¬ 
ня Л. у країні зміцніла влада 
великих феодалів, зросли податки, 
було запроваджено закони про спа¬ 
лення єретиків, спрямовані проти 
лолардів. Л. жорстоко придушу¬ 
вали нар. повстання (Кеда Джека 
повстання 1450 та ін.). Англ. війсь¬ 
ка^ зазнали поразок у Столітній 
війні 1337—1453. Виході міжусоб¬ 
ної боротьби Л. з Йорками (див. 
Червоної і Білої троянд війна) 
влада перейшла до останніх. Пред¬ 
ставниками Л. (у гербі була чер¬ 
вона троянда) були Генріх IV 
(1399—1413), Генріх V (1413—22), 
Генріх VI (1422—61). 
/1АНКР£ (Ьапсгеї) Школа (22.1 
1690, Париж — 14.IX 1743, там 
же) — франц. живописець, пред¬ 
ставник мист. рококо. На творчос¬ 
ті Л. позначився вплив А. Ватто. 
З 1719 — член Королівської ака¬ 
демії живопису і скульптури. Тво¬ 
ри: «Танцівниця ЇСамарго» (бл. 
1730, ДЕ), «Концерт у парку» 
(Музей образотворчих мист. ім. 
О. С. Пушкіна в Москві), «Урок 
музики» (Лувр), пейзажі, порт¬ 
рети. 

Н. Ланкре. Танцівниця Камарго. 
Близько 1730. Державний Ермітаж 
у Ленінграді. 
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ЛАНОВЄ — держ. грошовий позе¬ 
мельний податок у 14—18 ст. в 
Польщі й Литві та на загарбаних 
ними укр. землях. Розмір Л. ви¬ 
значався постановою сейму й об¬ 
числювався з одиниці оподатку¬ 
вання — лану. На Лівобережній 
Україні Л. було скасовано 1648, 
на Правобережній Україні — 
1793, в Галичині — 1772. 
лановЄцький РАЙбН — у 
пн.-сх. частині Терноп. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 0,6 тис. 

км2. Нас. 38,0 тис. чол. (1980). 
У районі — 41 населений пункт, 
підпорядкований селищній та 18 
сільс Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Ланівцг. 
Л. р. розташований у межах По¬ 
дільської височини. Корисні ко¬ 
палини: торф, пісок, крейда, вап¬ 
няки. Річки — Горинь з прит. 
Жирак (бас. Дніпра). Грунти в осн. 
чорноземні. Лежить V лісостеповій 
зоні. Ліси (граб, дуб, береза, бук, 
сосна) займають 2,1 тис. га. Пере¬ 
важає пром-сть по переробці с.-г. 
сировини. Найбільші підприємст¬ 
ва — лановецькі цукр., маслороб¬ 
ний та комбікормовий з-ди. Комбі¬ 
нат побутового обслуговування (Ла- 
нівці) та 4 будинки побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во зерново-буряківничого та тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
49,8 тис. га7 у т. ч. орні землі — 
44,3 тис. га, луки і пасовища — 
5,4 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, ячмінь, горох, цукр. 
буряки, картопля, овочеві, кормо¬ 
ві. Розвинуті скотарство, свинарст¬ 
во, птахівництво. У Л. р.— 20 кол¬ 
госпів, 2 міжгосп. підприємства 
(по вироби, яловичини та свинини), 
птахофабрика, райсільгосптехні- 
ка. Залізничні станції — Ланівці 
та Карначівка. Автошляхів — 
275 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 189 км. 
У районі — 41 заг.-осв. та музична 
школи; 42 лік. заклади, у т. ч. 
2 лікарні. 15 будинків культури, 
36 клубів, кінотеатр, 44 кіноуста¬ 
новки, 45 б-к. У Л. р. видається 
газ. «Будівник комунізму» (з 
1944). ^ А. О. Токарчук. 
ЛАНОВЙЙ Василь Семенович (н. 
16.1 1934, Москва) — рос. рад. ак¬ 
тор, нар. артист РРФСР (з 1978). 
Член КПРС з 1968. В 1954—57 нав¬ 
чався в Театральному уч-щі ім. 
5. Щукіна в Ц. Мансурової. В 
1957 був прийнятий до трупи Теат¬ 
ру ім. Євг. Вахтангова Ролі: в 

театрі — Цезар (< Антоній і Клео- 
патра» Шекспіра), Протасов («Ді¬ 
ти сонця» Горького), Огнєв 
(«Фронт» Корнійчука), Сагадеєв 
(«Тринадцятий голова» А. Абдул- 
ліна); в кіно — Павло Корчагін 
(«Павло Корчагін», Київ, кіносту¬ 
дія ім. Довженка), капітан Артур 
Грей («Червоні вітрила»), лікар 
Олексій Максимов («Колеги»), 
Вронський («Анна Кареніна»), Іван 
Варава («Офіцери»), Андріанов 
(«Дивна жінка»), Командор («Ан¬ 
на і Командор», Київ, кіностудія 
ім. Довженка), кіноепопея «Ве¬ 
лика Вітчизняна» (текст від ав¬ 
тора). Ленінська премія, 1980. 
ЛАНОЛІН (від лат. Іапа — вовна і 
оіеигп — олія), вовняний віск — 
тваринний віск, що його одержують 
з овечої вовни. Є сумішшю жирно- 
кислотних ефірів двох стеринів — 
ланостерину й аргостерину. В ме¬ 
дицині й косметиці використову¬ 
ють як основу при виготовленні 
мазей. 
ЛАНСЕРЄ Євген Олександрович 
[12 (24).VIII 1848, Моршанськ, те¬ 
пер Тамб. обл.— 23.III (4.IV) 1886, 
с. Нескучне, тепер Харків, р-ну 
Харків, обл.] — рос. скульптор. 
Автор жанрових композицій не¬ 
великого розміру: «Богатир» 
(1885), «Святослав» (1886), «Кир¬ 
гизький косяк на відпочинку» 
(1879) та ін. Багато творів Л. при¬ 
святив Україні, зокрема зобра¬ 
женню укр. селян: «Запорожець 
після бою» (1873), «Українець-плу- 
гатар» (1877), «Селянський віз», 
«Прощання козака з козачкою». 
Твори Л. зберігаються в ДТГ, ДРМ, 
Київ, музеї рос. мистецтва та ін. 
ЛАНТАН (ЬапПіапит; від грец. 
Хаубаусо — ховаюсь, криюсь), Ба 
— хімічний елемент III групи пе- 
ріодич. системи елементів Д. І. Мен¬ 
делєєва, ат. н. 57, ат. м. 138, 9055; 
належить до рідкісноземель¬ 
них елементів. У природі існу¬ 
ють один стабільний ізотоп 139Ба 
(99,91%) та один радіоактивний 
1з8Ба (0,09%). Відкрив Л. 1839 
швед, хімік К. Г. Мосандер. Вміст 
Л у земній корі 3 • 10~3%. Бу¬ 
ває разом з лантаноїдами у рід¬ 
кісноземельних мінералах. Пла¬ 
стичний метал сріблясто-білого ко¬ 
льору, густ. 6180 кг/м3, гпл 920° С, 
*кип 6л. 3450° С. Хімічно актив¬ 
ний, при звичайній т-рі окислю¬ 
ється (з поверхні) на повітрі, тон- 
коспорошкований проявляє піро- 
форність, поглинає водень, взаємо¬ 
діє з водою, розчиняється в міне¬ 
ральних к-тах. З лугами не взає¬ 
модіє. При нагріванні енергійно 
реагує з більшістю простих речо¬ 
вин, сплавляється з металами. 
Одержують Л. електролізом без¬ 
водного розплавленого хлориду 
БаС13. Використовують для моди¬ 
фікації сталі, легких сплавів (див. 
Модифікування металів)і для ме¬ 
талотермії. Оксид Ба203 входить 
до складу оптичного скла. 
Літ. див. до ст. Лантаноїди. 

В. Л. Павлов. 
ЛАНТАНОЇДИ, лантаніди (від 
лантан і грец. вібос; — вигляд) — 
родина 14 хімічних елементів III 
групи періодичної системи еле¬ 
ментів Д. I. Менделєєва з ат. н. 
58—71. До Л. належать: церій Се, 
празеодим Рг, неодим N6, проме¬ 
тій Рт, самарій 5т, європій Еи, 
гадоліній Осі, тербій ТЬ, диспрозій 

Иу, гольмій Но, ербій Ег, тулій 
Тт, ітербій ¥Ь та лютецій їді. 
Разом з лантаном та ітрієм утво¬ 
рюють групу рідкісноземельних 
елементів. Схожість багатьох фіз. 
та хім. властивостей Л. зумовлена 
будовою електронних оболонок їх¬ 
ніх атомів: в міру збільшення за¬ 
ряду ядра послідовно заповню¬ 
ється підрівень 4/, на якому роз¬ 
ташовуються від 2 до 14 електро¬ 
нів, а кількість їх у 5-й та 6-й 
оболонках залишається сталою. 
В результаті цього спостерігається 
зменшення атомних та іонних ра¬ 
діусів Л. («лантаноїдне стиску¬ 
вання»), закономірне збільшення 
густини, т-ри плавлення. Близь¬ 
кість іонних радіусів приводить до 
ізоморфізму сполук Л. й усклад¬ 
нює розділення та одержання їх 
у чистому вигляді. На основі різ¬ 
ної будови атомів і періодичності 
деяких властивостей Л. їх поділя¬ 
ють на дві підгрупи: церієву (Се, 
Рг, N6, Рт, 5т, Еи, Осі) та ітрієву 
(ТЬ, Иу, Но, Ег, Тт, УЬ, Би). У 
природі Л., крім прометію, зустрі¬ 
чаються в багатьох мінералах зав¬ 
жди в суміші один з одним, при¬ 
чому в одних мінералах переважа¬ 
ють Л. церієвої підгрупи, в ін¬ 
ших — ітрієвої. Земна кора міс¬ 
тить у сумі 1.1 • 10“2% церієвих 
та 9,2 • 10-4% ітрієвих лантаної¬ 
дів. Добувають Л. при переробці 
монациту, лопариту, бастнезиту, 
ловчориту та ін. мінералів. Для 
розділення й очищення Л. застосо¬ 
вують методи дробного осадження, 
дробної кристалізації, екстрагу¬ 
вання, іонного обміну та ін. Ме¬ 
тали Л. одержують в осн. електро¬ 
лізом безводних розплавлених хло¬ 
ридів або кальційтермічним спо¬ 
собом. Л.— пластичні метали, про¬ 
являють поліморфізм, хімічно 
дуже активні: реагують при нагрі¬ 
ванні з киснем, галогенами, сіркою, 
азотом, вуглецем, бором; утворю¬ 
ють гідриди, сплавляються з біль¬ 
шістю металів; реагують з водою, 
розчиняються у мінер. к-тах. 
Оксиди й гідроксиди мають ос¬ 
новні властивості і нерозчинні у 
воді та лугах. Відомо багато под¬ 
війних солей Л. та координаційних 
сполук. Л. використовують у чор¬ 
ній і кольоровій металургії, у ви¬ 
роби. керамічних матеріалів, спец, 
сортів скла, люмінофорів, ката¬ 
лізаторів, лазерних матеріалів 
тощо; гадоліній, самарій, європій 
— у ядерній техніці. 
Літ.: Яцимирский К. Б. [та ін.]. 
Химия комплексних соединений ред- 
коземельньїх злементов. К., 1966: 
Савицкий Е. М., Терехова В. Ф. Ме- 
талловедение редкоземельних метал- 
лов. М., 1975; Химия и технология 
редких и рассеянних злементов, ч. 2. 
М., 1976. В. Л. Павлов. 

ЛАНУ (Бапоих) Арман (н. 24.X 
1913, Париж) — франц. письмен¬ 
ник і літературознавець. Літ. діяль¬ 
ність почав детективними романа¬ 
ми. З 50-х рр. виступив з реалістич¬ 
ними творами — антивоєнна й ан¬ 
тифашист. трилогія «Божевільна 
Марго» (романи «Майор Ватрен», 
1956; «Побачення в Брюгге», 1958; 
«Коли море відступає», 1963), ди¬ 
логія «Історія Паризької комуни» 
(романи «Полька гармат», 1971; 
«Червоний півень», 1972). Рухові 
Опору й викриттю повоєнної бурж. 
дійсності присвячено роман «Бджо¬ 
линий пастух» (1974). 1-у світову 

ЛАНУ 

П. Ланжевен. 

В. С. Лановий. 
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ЛАНЦА 

Ланцюгова передача: 
1 — зубчасте колесо; 
2 — ланцюг. 

У 

0 Р '0 Т 
Ланцюгова лінія. 

Лань звичайна 
(самець). 

війну засуджує в документально¬ 
му романі чПрощай, життя, про¬ 
щай, кохання» (1977). Автор лі¬ 
тературознавчих праць, антибурж. 
нарисів. 
Те.: У к р. иерекл.- Майор Ват- 
рен. К., 1960; Любий друг Мопассан. 
К., 1971; Рос. перек л.— Здрав- 
ствуйте. Змиль ЗоляІ М., 1966; Ко- 
гда море отступает. М., 1965: Свида- 
ние в Брюгге. М., 1977. 

В. І. Пагценко. 
ЛАНЦА (Ьапга) Маріо (справж. 
ім’я та прізв.— Альфредо Арнольд 
Кокоцца; 31.1 1921, Філадель¬ 
фія — 7.Х 1959, Рим) — амер. спі¬ 
вак (тенор). За походженням іта¬ 
лієць. Творчу діяльність почав 
1942, з 1946 концертував у містах 
США. Виступав в оперній трупі 
Нового Орлеана в партіях Пінкер- 
тона, Каварадоссі («Чіо-Чіо-сан», 
«Тоска» Пуччіні), Альфреда, Гер¬ 
цога («Травіата», «Ріголетто» Вер- 
ді) та ін. Знімався в кіно (<Вели¬ 
кий Карузо», «Серенада», «Улюб¬ 
ленець Нью-Орлеана»). 
ЛАНЦЕТНИКИ (АтрЬіохі)—гру- 
па (за іншою класифікацією — 
клас) тварин підтипу безчерепних. 
Тіло (довж. до 8 см) напівпрозоре, 
веретеноподібне, хвостовий пла¬ 
вець має вигляд ланцета (звідси 
й назва). Будова тіла досить про¬ 
ста, але всі осн. ознаки хребетних 
виявлені чітко; двобічна симетрія, 
осьовий скелет представлений хор¬ 
дою, що зберігається протягом 
усього життя, над нею — цент¬ 
ральна нервова система: травний 
тракт у вигляді мало диференційо¬ 
ваної трубки міститься під хор¬ 
дою; зародковий розвиток від¬ 
бувається за типом розвитку хор¬ 
дових тварин тощо. Живуть Л. в 
піску морського дна на невеликих 
глибинах (ЗО—40 м). Живляться 
мікроорганізмами. 26 видів, по¬ 
шир. в теплих, помірних і тропіч. 
морях Тихого, Атлантичного та 
Індійського океанів. В СРСР (у 
Чорному та Японському морях) — 
2 види: Л. європейський (ВгапсЬіо- 
5Іота Іапсеоіаіит). Л. азіатський 
(В. ЬеІсЬегі). У деяких місце¬ 
востях Л. споживають, вони є 
об’єктом спец, промислу. Вперше 
Л. був описаний як молюск П. С. 
Палласом; дослідженнями О. О. 
Ковалевського (1865) було дове¬ 
дено належність Л. до особливої 
групи тварин, що є проміжною 
між безхребетними і хребетними 
Іл. с. 60. К. О. Виноградов. 
ЛАНЦЮГЙ ЖИВЛЕННЯ, харчо¬ 
ві, або трофічні, ланцюги — групи 
видів рослин, тварин, грибів та 
мікроорганізмів, пов’язаних один 
3 одним харчовими відносинами, 
внаслідок чого створюється певна 
послідовність у передачі речовин 
і енергії від одних груп організмів 
до інших. Л. ж. формувались у 
процесі істор. розвитку органіч. сві¬ 
ту і є однією з характеристик взає- 
мопристосованості організмів у 
природі. Основою кожного Л. ж. 
є види-продуценти, або автотро¬ 
фи (переважно зелені рослини та 
хемосинтезуючі мікроорганізми; 
див. Хемосинтез). Наступні лан¬ 
ки Л. ж. становлять гетеротрофи, 
або консументи, які поділяють 
на первинні і вторинні. Первин¬ 
ними консументами є тварини, які 
живляться переважно або виключ¬ 
но (рідше) рослинами, вторинни¬ 
ми — які живляться їжею пере¬ 

важно або виключно (рідко) тва¬ 
ринного походження. Так, у Л. ж., 
видом-продуцентом якого є ка¬ 
пуста, первинні консу менти — ка¬ 
пустяний білан, капустяна совка, 
зайці та ін., а вторинні консумен- 
ти — паразити названих видів. 
Ланки третього трофічного рівня 
в Л. ж. становлять сапрофіти (пе¬ 
реважно гриби та бактерії), що 
одержують необхідну енергію шля¬ 
хом розкладання мертвої органіч¬ 
ної речовини. Кількість ланок 
у Л. ж. здебільшого не перевищує 
А—5. В угрупованні організмів 
(біоценозі) звичайно буває ряд па¬ 
ралельних Л. ж., між якими 
можуть існувати зв’язки. Складна 
структура Л. ж. забезпечує ці¬ 
лісність та динамічність біоценозу. 
Л. ж. відбивають осн. етапи біо¬ 
генного кругообігу речовин у при- 
оді, лежать в основі т. з. пірамі- 
и чисел, що відображує чисель¬ 

ність окремих організмів в угру¬ 
пованнях, і разом з нею виявля¬ 
ють характерні особливості 
біоценозів. О. П. Кришталь. 

ЛАНЦЮГОВА ЛГНІЯ — плоска 
крива, форма якої збігається з 
формою однорідної неростяжної 
довгої важкої нитки (або ланцюга), 
закріпленої на кінцях. Рівняння 
Л. л. у прямокутній декартовій 
системі координат має вигляд: 

X X 

= О СЬ -і = у (е ° +е а ) . 

Геометрично Л. л. є еволютою (див. 
Еволюта і евольвента) трактри- 
си. Довжина дуги АМ дорівнює 
проекції ММ' ординати РМ на 
дотичну МТ (мал.) і виражається 

X 

формулою .? =- язЬ ~ (еа — 

х 

— е а ). Проекція МН ординати 
МР на нормаль МО має постійну 
довжину а, радіус кривини Л. л. 

х 
В = асЬ2 —, натуральне рівняння 

Л. л. к = <я/($2 + а2). При обертан¬ 
ні Л. л. навколо осі ОХ одержуємо 
катеноїд. Ю. С. Слободян. 

ЛАНЦЮГОВА ПЕРЕДАЧА — ме¬ 
ханізм у вигляді нескінченного 
ланцюга, що рухається по зубчастих 
колесах (зірочках), закріплених 
на паралельних валах, передаючи 
обертовий рух між цими валами; 
вид механічної передачі. Л. п. 
(мал.) розрізняють за типом лан¬ 
цюга (напр., роликовий, пластин¬ 
частий) та кількістю зубчастих ко¬ 
ліс. Вони передають рух віддале¬ 
ним (до 8 м) валам, менш чутливі 
до неточностей у розташуванні (па¬ 
ралельності) валів, не проковзу¬ 
ють, їхній ккд прибл. 0,96—0,97. 
Л. п. використовують у багатьох 
транспортних, с.-г. та інших ма¬ 
шинах. 
ланцюгова Ядерна реак¬ 
ція — див. Ядерні реакції. 
ЛАНЦЮГОВИЙ МІСТ, Микола¬ 
ївський міст, міст ім. Є. Бош — 
перший капітальний міст у Києві 
через Дніпро (поблизу теперіш¬ 
нього моста метро). Споруджений 
1853 за проектом і під керівницт¬ 
вом англ. інж. Ч. да Віньйоля. 
Міст (довж. 776 м) мав п’ять під¬ 
пор, продовженням його були 
тимчасові дерев’яні мости через 

лівобережну заплаву і протоку. 
В 1920 Л. м. висадили білополяки, 
1925 (за участю Є. О. Патона) йо¬ 
го відбудовано. На поч. Великої 
Вітчизн. війни міст зруйнували 
ні м.-фашист, окупанти. 
ЛАНЦЮГОВІ ДРОБИ, неперерв¬ 
ні дроби — вирази вигляду 

а, -\- ■ 

= [Яої а1» а2» а3» • • *]» 

де а0 — ціле, аи а2, ав ... — нату¬ 
ральні числа. 
Числа 

Рг 

0, 

наз. підхідним и дроба- 
м и даного Л. д. Обчислюють їх, 
користуючись рекурентними фор¬ 
мулами: Р* „= анРк_х + Р*_2, 
Ок = ЯкОк-і + Ок-2- Між мно¬ 
жинами раціональних чисел і скін¬ 
ченних Л. д. існує взаємно одно¬ 
значна відповідність. Для кожно¬ 
го нескінченного Л. д. існує гра¬ 
ниця Ііш (Рь/Ок) = а — його 

к-+ оо 
значення. При будь-якому нату¬ 
ральному к 
І а - Рк/Ок | < 1/0*0*+,. 
Л. д. використовують у теорії на¬ 
ближень, при розв’язуванні діо- 
фантових рівнянь, в обчислю¬ 
вальній математиці. Розгляда¬ 
ють також Л. д. з нечисловими еле¬ 
ментами (напр., многочленами). 
Я. д. зустрічались у працях італ. 
математиків Р. Бомбеллі (1526— 
72), П. Катальді (1552—1626) та 
інших. Теорію Л. д. розробили 
Л. Ейлер та Ж. Лагранж. 
Літ.: Бородін О. І. Теорія чисел. 
К., 1970; Хинчин А. Я. Цепньїе дро¬ 
би. М.. 1978. Г. П. Бевз. 
ЛАНЦЮГОВІ РЕАКЦІЇ — хіміч¬ 
ні і ядерні реакції, в яких утворен¬ 
ня в речовині або в суміші речовин 
проміжних активних частинок (ато¬ 
мів, вільних радикалів, нейтронів) 
спричинює велику кількість (лан¬ 
цюг) послідовних перетворень в ре¬ 
зультаті взаємодії частинки з речо¬ 
виною. Внаслідок Л. р. утворю¬ 
ється кінцевий продукт реакції і 
нова активна частинка, здатна до 
дальшої взаємодії. Л. р. включає 
стадії: зародження лан¬ 
цюгів — при розриві одного 
із зв’язків у молекулі відбуваєть¬ 
ся утворення активних частинок; 
розвитку ланцюгів — 
активна частинка взаємодіє з мо- 

Ланцюговий міст у Києві. 
Інженер Ч. да Віньйоль. 1848—53. 
Не зберігся. 
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лекулою, в результаті чого утворю¬ 
ється нова активна частинка; об¬ 
риву ланцюгів — на цій 
стадії припиняється розвиток лан¬ 
цюгів за рахунок рекомбінації 
активних частинок у неактивні 
молекули. Бувають нерозгалуже- 
ні, розгалужені та вироджено-роз- 
галужені. У нерозгалужених 
Л. р. при взаємодії активної час¬ 
тинки з молекулою відроджуєть¬ 
ся одна активна частинка. Роз¬ 
галужені Л. р. характеризу¬ 
ються можливістю виникнення 
більш ніж однієї частинки, що 
приводить до розгалуження лан¬ 
цюга. В ироджено-розта¬ 
лу жені Л. р. включають також 
стадію розпаду деяких молекул 
проміжних речовин (що утворю¬ 
ються при реакції) на додаткові 
вільні радикали. Теорію Л. р. 
розробив М. М. Семенов. У хім. 
та нафтохім. пром-сті широко ви¬ 
користовують Л. р. окислення, 
крекінгу, полімеризації, хлору¬ 
вання тощо. Див. також Ядерні 
реакції. 
Літ.: Семенов Н. Н. Цепньїе реакции. 
Л., 1934; Зманузль Н. М., Денисов 
Е. Т., Майзус 3. К. Цепньїе реакции 
окислення углеводородов в жидкой 
фазе. М., 1965. В. Д. Походенко. 

лАнчин — селище міського типу 
Надвірнянського р-ну Івано-Фр. 
обл. УРСР, на лівому березі 
р. Пруту. Залізнична станція. 6,3 
тис. ж. (1980). У с-щі — райсіль- 
госптехніка, щебеневий з-д, кол¬ 
госп; 3 заг.-осв. школи, лікарня, 
поліклініка. Будинок культури. 
2 бібліотеки. 
ЛАНЬ фата) — підрід ссавців 
род. оленевих. Включає 1 вид: Л. 
звичайна, або даніель [Сєгуііз 
(Бата) бата]. Довж. тіла бл. 140 
см. вис. в плечах 85—100 см, ма¬ 
са бл. 90 кг. Забарвлення взимку 
сіро- або рудувато-буре, влітку — 
сірувато-руде з світлими пляма¬ 
ми; часто зустрічаються альбіноси 
і меланісти. Роги з лопатоподібно 
сплощеною верх, частиною є лише 
у самців. Гін у кінці вересня — 

Лаос. 
Ріка Меконг поблизу міста Луанг- 
пхабанга. 
Гідроелектростанція на ріці Нгум. 

жовтні. Після 8-місячної вагітнос¬ 
ті самка народжує 1—2 телят. Жи¬ 
виться Л. корою дерев, травою, 
гілками тощо. Батьківщина Л.— 
Середземномор’я та Мала Азія. 
У дикому стані збереглися лише на 
невеликій території Малої Азії. 
Розводять як декоративну тварину 
парків у багатьох країнах Європи. 
В СРСР акліматизована в прибал¬ 
тійських республіках, Білорусії 
та на Україні. 
ЛАНЬЧЖбУ, Гаолань — місто на 
Пн. Китаю, адм. ц. провінції Гань- 
су. Розташоване в серед, течії 
р. Хуанхе. Вузол з-ць. 1,5 млн. ж. 
(1970). Найрозвинутіші нафтохім. 
і нафтопереробна пром-сть та ма¬ 
шинобудування (транспортне, ви¬ 
роби. нафт, устаткування, електро¬ 
приладів). Підприємства цем., 
скляної, шкіряної, вовнообр., су¬ 
конної, харчосмакової (борошно¬ 
мельної, тютюнової) галузей. У 
Л.—’Пн.-Зх. ун-т, кілька ін. ву¬ 
зів, філіал АН Китаю. 
ЛАО, лаосці — народ, основне 
населення Лаосу. Живуть також 
у Таїланді. Етногр. групи Л. є 
ще в Китаї, СРВ, Кампучії, Бір¬ 
мі. Заг. чисельність — 12 млн. чол. 
(1975, оцінка). Говорять лаоською 
мовою. Релігія — буддизм. Пред¬ 
ки Л. прийшли на тер. Індокитаю 
з пд. районів Сх. Азії на рубежі 
н. е., а на тер. сучас. проживання— 
в 6—13 століттях н. е. Осн. за¬ 
няття — землеробство (вирощують 
рис, кукурудзу тощо), тваринницт¬ 
во, рибальство, ремесла (прядіння, 
шовкоткацтво). Про історію, еконо¬ 
міку, культуру Л. див. Лаос 
ЛАОКОбН (АаокбопО — у грец. 
міфології троянський жрець. За 
міфами й Вергілієвою «Енеїдою», 
Л. і його синів задушили велетен¬ 
ські змії, послані розгніваними 
богами. Л. зазнав кари за те, що 
пішов проти волі богів і радив 
троянцям не затягати в місто веле¬ 
тенського дерев’яного коня, що був 
залишений греками під мурами 
обложеної Трої (див. Троянський 
кінь). Сцену загибелі Л. зобра¬ 
жено в скульптурній групі «Лао- 
коон», створеній родоськими 
скульпторами Агесандром, Полі- 
дором і Атенодором. Глибокий ана¬ 
ліз цієї скульптурної групи дав 
Г. Е. Лессінг у трактаті «Лаоко- 
он...». Міф про Л. відображено і 
в європ. живопису (Дж. Романо, 
Ель Греко). Іл. див. на окремому 
аркуші, т. 4; с. 192—193. 
ЛАОС, Лаоська Народно-Демо¬ 
кратична Республіка — держава 
в Пд.-Сх. Азії, у внутр. частині 
п-ова Індокитай. 
В адм. відношенні поділяється 
на 13 провінцій. 
Державний лад. Л.— соціалістична 
д-ва. Глава д-ви — президент, який 
одночасно є головою ЦК Фронту 
нац. будівництва Л. Тимчасовий 
найвищий законодавчий орган — 
Верховні нар збори (ВНЗ)^ які 
очолює президент. Глава уряду — 
прем’єр-міністр. 
Природа. Більшу частину тер. Л. 
займають гори і плоскогір’я, роз¬ 
членовані численними річковими 
долинами. Найвища вершина — 
г. Біа (заввишки 2820 м) на на¬ 
гір’ї Траннінь у центр, частині 
країни. На Пд.— плато Боловен. 
На Зх. і Пд. Зх. країни — алю¬ 
віальні низовини. Поширені карс¬ 

тові форми рельєфу. Поклади 
заліз., олов’яної, свинцево-цинко¬ 
вих руд та ін. кольорових і рідкіс¬ 
ноземельних металів, вугілля, ка¬ 
лійної солі. Клімат субекваторі¬ 
альний, мусонний. Пересічна т-ра 
січня від +15° на Пн. до +23° 
на Пд., липня +29°. Пересічна 
річна кількість опадів у горах до 
3000 мм, на плато — 1600 мм. Ви¬ 
діляють два сезони: сухий (листо¬ 
пад — квітень) і вологий (травень 
— жовтень). Гол. ріка — Меконг 
(на окремих ділянках судноплав¬ 
на). Його численні притоки мають 
гірський характер, порожисті, 
повноводні. Часто бувають ката¬ 
строфічні повені. Найпоширені¬ 
ші гірські латеритні грунти. Бл. 
60% тер. Л. вкрито тропічними 
лісами, переважно сухими листо¬ 
падними, на Сх.— вічнозеленими 
вологими з цінними породами де¬ 
рев. Вище 1000 м ростуть вічнозе¬ 
лені широколистяні ліси. 
Населення. Осн. населення — лао 
(понад 70% ). Живуть також кхму, 
мео, яо та багато ін. народів — 
китайці, в’єтнамці, індійці, бір¬ 
манці та ін. Офіц. мова — лаоська. 
Пересічна густота нас.— 14,8 чол. 
на 1 км2 (1978). Міськ. населен¬ 
ня — 15%. Найбільші міста: 
В'єнтьян, Саваннакхет. 
Історія. Найдавніші поселення на 
тер. Л. виникли в період пізнього 
палеоліту. Протягом 1-ї пол. 1-го 
тис. н. е. тер. Л. входила до складу 
кхмерської д-ви Фунань, 7—8 ст. 
— д-ви Ченла Землі, 9—13 ст. — 
д-ви Камбуджадеша. В 6—13 ст. 
на тер. Л. розселилися предки су¬ 
час. лаосців. У 1353 виникла цент¬ 
ралізована лаоська д-ва Лансанг. 
З 1893 Л.— королівство під про¬ 
текторатом Франції (з 1898 вхо¬ 
див до Франц. Індокитаю). Народ 
Л. не раз виступав проти франц. 
панування (сел. повстання 1918— 
22, масові страйки робітників 1932 
—34). Під час 2-ї світової війни 
тер. Л. окупували япон. війська. 
Після капітуляції Японії Л. в 

ЛАОС 

Герб Лаосу 

ЛАОС 

Площа — 236.8 тис 
км2 

Населення — 3,5 млн. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — м. В’єнтьян 
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ЛАОС 

Лаос. Фронтон бота у 
ваті Мі-Сай у В’єн¬ 
тьяні. 

результаті нар. повстання 12.X 
1945 був проголошений незалеж¬ 
ною д-вою Патет-Лао (Країна Лао). 
Король відмовився від влади. На 
поч. 1946 тер. Л. знову окупували 
франц. війська. В Л. було віднов¬ 
лено королів, владу. Над.-визволь¬ 
ний рух набув форми партизансь¬ 
кої боротьби. 22.Х 1953 Франція 
була змушена визнати королів¬ 
ство Л. незалежною д-вою. На Же¬ 
невській нараді міністрів закор¬ 
донних справ 1954 незалежність 
Л. дістала міжнар. визнання (див. 
Женевські угоди 1954). В 1960 Л. 
встановив дипломатичні відноси¬ 
ни з СРСР. Після держ. переворо¬ 
ту 9.VIII 1960 до влади прийшов 
уряд Суванни Фуми, який прого¬ 
лосив політику миру, нейтралі¬ 
тету і внутр згоди. Внутр. реак¬ 
ція, підтримана імперіалістами 
США, організувала збройний за¬ 
колот, а потім розв’язала в Л. гро¬ 
мадян. війну В травні 1961 під 
тиском вимог миролюбних сил сві¬ 
ту воєнні дії було припинено. В Же¬ 
неві відкрилася міжнар. нарада 
14 країн по Л., учасники якої 
23.VII 1962 підписали Декларацію 
і Протокол до Декларації про 
нейтралітет Л. В 1962 було сфор¬ 
мовано уряд над. єдності. Але в 
квітні 1963 праві при активній 
підтримці США відновили воєн¬ 
ні дії в країні. Л. фактично був 
поділений на дві зони: одна пере¬ 
бувала під контролем патріотич¬ 
них сил, інша — реакціонерів. 
У 1974 створено коаліційні органи 
влади. 2.XII 1975 Над конгрес 
нар. представників проголосив ска¬ 
сування монархії і утворення Ла¬ 
оської Народно-Демократичної 
Республіки. В Л. мирним шляхом 
завершилася над.-демократична ре¬ 
волюція. Було встановлено нар.- 
демократичний лад. Країна присту¬ 
пила до будівництва основ соціа- 
лістич. суспільства. У зовн. полі¬ 
тиці Л. дотримується політики 
співробітництва з соціалістич. краї¬ 
нами, розвитку відносин з усіма 
країнами, захисту миру в Пд.-Сх. 
Азії та в усьому світі. Між СРСР 
і Л. 1976 підписано договір про 
торгівлю, угоду про культур, і 
наук, співробітництво, 1977 — угоду 
про екон. і тех. співробітництво, 
1978 — угоду про екон. співробітни¬ 
цтво. З 1955 Л.— член ООН. 

Ю. /. Патлажан. 
Політичні партії, профспілки. 
Народно-революційна партія Ла¬ 
осу (НРПЛ), утворена 1955. 
Фронт національного 
будівництва Лаосу (до 
1979 — Патріотичний фронт Лао¬ 
су). засн. 1956. Федерація 
лаоських профспілок, 
засн. 1964. Входить до ВФП. 

На рисовій плантації в одному з коо¬ 
перативів у провінції В’єнтьян. 

Господарство. Л.— агр. країна. 
Багаторічне панування колоніза¬ 
торів, громадян, війна і поділ 
країни на зони, бомбардування ок¬ 
ремих районів амер. авіацією приз¬ 
вели до значного занепаду еконо¬ 
міки. Після перемоги над.-демо¬ 
кратичної революції Л. став на 
шлях відбудови нар. г-ва. Всі зем¬ 
лі, лісові, мінеральні й водні ре¬ 
сурси, банки, зовн.-торг, фірми 
перейшли у власність д-ви, націо¬ 
налізовано ряд пром. підприємств, 

майно великих феодалів, прийня¬ 
то рішення пре кооперування с. г. 
на основі створення держ. г в, ви¬ 
робничих кооперативів і г-в взає¬ 
модопомоги (на кін 1978 налічу¬ 
валося понад 700 таких г-в). Роз¬ 
виваються екон. зв’язки з соціа¬ 
лістич. країнами. Планом екон. 
розвитку 1978—80 в першу чергу 
передбачено розширення с.-г. ви¬ 
роби., розвиток лісового г-ва та 
створення держ. сектора в пром-сті. 
В 1978 освоєно понад 24 тис. га 
цілинних земель, став до ладу 
діючих ряд зруйнованих війною 
підприємств. 
Сільське господарст¬ 
во — основа економіки Л., в ньо¬ 
му зайнято бл. 80% економічно 
активного населення. Гол. с.-г. 
культура — рис, під яким бл. 
75% посівних площ. Виробництво 
рису (1979 — 900 тис. т). Вирощу¬ 
ють також кукурудзу, сою, бана¬ 
ни, ананаси, цитрусові, картоплю, 
овочі; з тех. культур — цукр. 
тростину, бавовник, тютюн. Ек¬ 
спортне значення має вирощуван¬ 
ня кави й прянощів (на Пд.) та 
опійного маку (на Пн.). Розвину¬ 
те тваринництво. Поголів’я (тис., 
1979): великої рогатої худоби — 
550, свиней — 1640, розводять 
буйволів (1370). Щорічний ви¬ 
лов риби у річках бл. 5,5 тис. т. 
У лісах — заготівлі деревини цін¬ 
них порід дерев — сандалового, 
чорного, розового, палісандрового, 
тикового та ін. (пересічно від 50 
до 112 тис. м3 ділової деревини 
щорічно). Одержують цінні смоли 
й лісопродукти — бензой, гумілак 
га ін. 
Промисловість. Для пром- 
сті характерні чотири сектори — 
держ., кооп., держ.-приватний і 
приватний, в яких зосереджено бл. 
750 підприємств (1978). На базі 

значних ресурсів мінеральної сиро¬ 
вини розвивається гірничодобувна 
галузь (видобувають олов’яну ру¬ 
ду). Обробна пром-сть представлена 
переважно невеликими підприєм¬ 
ствами по переробці с.-г. продукції 
(гол. чин. рису). Є ф-ка метало¬ 
виробів, рем. майстерні, деревообр. 
і текст, підприємства. Розвинуті 
кустарні промисли (гол. чин. ткац¬ 
тво). На р. Нгум — перша в краї¬ 
ні ГЕС. За допомогою СРСР спору¬ 
джено 2-у чергу Нгумськоі ГЕС, 
міст через р. Нен, госпіталь та 
ін. об’єкти. 3-ць у країні немає. 
Довж. автошляхів — 7841 км (у 
т. ч. 1320 км з твердим покрит¬ 
тям). Осн. трансп. артерія — р. 
Меконг. Для зовн.- торг, операцій 
використовують В’єтнам. мор. 
порти Хайфон і Дананг. Бл. 80% 
експорту Л. припадає на ліс і про¬ 
дукти лісових промислів, вивозять 
також концентрат олова і каву. 
Довозять пром. устаткування й 
трансп. засоби, метали, нафтопро¬ 
дукти, цемент, рис. Осн. торг, 
партнери — соціалістич. країни, 
зокрема СРСР, країни Пд.-Сх. 
Азії, Японія. Грош. одиниця — 
кіп визволення. Б. П. Яценко. 
Медичне обслуговування. В 1976 
в Л. було 3232 лікарняні ліжка 
(9,8 ліжка на 10 тис. ж.), більшість 
яких належить д-ві; мед. допомо¬ 
гу подавали 46 лікарів (1 лікар 
на 20 тис. ж.). Лікарів готують 
у мед. ін-ті (В’єнтьян) і за кордо¬ 
ном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. До перемоги нар. 
революції 1975 понад 70% дорос¬ 
лого населення було неписьменне. 
В 1978 процент неписьменних зни¬ 
зився до 40. З 1976 в країні від¬ 
бувається реформа освіти, навчан¬ 
ня в поч. і серед, школах прово¬ 
диться лаоською мовою, створено 
нову держ. систему безплатної 
освіти. Строк навчання в поч. 
школі 5, у серед.— 6 (3 4- 3) років. 
Майже всі діти охоплені поч. шко¬ 
лою. В 1978/79 навч. р. у поч. і се¬ 
ред. загальноосв. школах налічу¬ 
валося бл. 585 тис. учнів. Набула 
розвитку серед, профес.-тех. і пед. 
освіта. Після 1975 створено ряд но¬ 
вих вищих навч. закладів, у В’єн¬ 
тьяні реорганізовано ун-т (засн. 
1958), мед. і пед. ін-ти; у країні — 
6 пед. ін-тів. Багато лаосців здобу¬ 
вають вищу освіту в СРСР та ін. 
соціалістич. країнах. Поблизу м. 
Луангпхабанг — держ. селекцій¬ 
на с.-г станція. У В’єнтьяні — 
Нац б-ка, міська б-ка, б-ка ун-ту; 
музей нац. мистецтва та ін 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення. В 1977 в Л. 
виходило 2 щоденні газети: «Сіенгн 

Радянський культурний центр у В’єн¬ 
тьяні 
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пасасон» («Голос народу», з 1975) 
— офіц. орган та «В’єнчан мей» 
(«Новий В’єнтьян», з 1975). Ін- 
форм. агентство Каосан Патет- 
Лао — орган М-ва інформації. 
З 1951 функціонує урядова радіо¬ 
станція Радіодіффюзьйон насьйо- 
наль Лао. Передачі ведуться лао, 
франц., англ., таї, кхмерською 
та В’єтнам, мовами. 
Література. Зародження л-ри при¬ 
падає на кін. 14 ст. Розвиток її 
проходив під впливом буддистської 

Храм у монастирському комплексі 
Фра-Кео у В’єнтьяні. 1565. Відбудо¬ 
вано 1938. 

л-ри й усної нар. творчості, що 
визначила нац. зміст л-ри. Кла¬ 
сична л-ра мала етично-реліг. і 
повчальний характер. Героїчна 
поема Панкхама «Сінсай» — вер¬ 
шина л-ри 17 ст. З 18 ст. л-ра пере¬ 
живала період застою. Відрод¬ 
ження почалося в серед. 20 ст. Тво¬ 
ри сучас. л-ри присвячені гол. чин. 
історії боротьби за незалежність 
країни і побудові нового життя. 
Найвідоміші поети — Сомсі (Со 
Деса), Сісана Сісан, Кхамма Пхом- 
конг, прозаїки — Тьянтхі Дианса- 
ван, Сувантхон, Кхамліанг Фол- 
сена, Кхампхай Пхілавонг. 

Л. М. Море в. 
Архітектура. На тер. Л. зберег¬ 
лися від 1 — поч. 2-го тис. н. е. 
святилища поблизу Саваннакхе- 
та (Інг-Ранг та ін.), численні мо¬ 
настирські комплекси — вати 
(Сієнг-Тхонг у м. Луангпрабаг, 
1561; Фра-Кео, 1565, відбудований 
1938; Сісакет, 1820, Тхат Луанг, 
1586; всі — у В’єнтьяні, та ін.), в 
які входили різні за розмірами 
й формами храми-боти, б-ки, 
житла монахів та святилища- 
«тхати». Після проголошення не¬ 
залежності в архітектурі викори¬ 
стовують як сучас., так і традицій¬ 
ні нац. форми (готель «Лансанг», 
1963, арх. Кхамфет; будинок М-ва 
внутр. справ, 1960-і рр., арх. Серг, 
обидва — у В’єнтьяні). 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші пам’ятки мист.— величезні 
«посудини» з граніту, що датують¬ 
ся поч. н. е., містяться на нагір’ї 
Траннінь. В серед. 1-го тис. н. е. 
в Л. поширився вплив культури 
кхмерів, з 14 ст.— буддизму. Се¬ 
ред пам’яток часів середньовіччя — 
кам. та бронзові статуї Будди (ві¬ 
домі з 14 ст.), пластика малих 
форм (статуетки танцівниць), ор¬ 
наментальне різьблення з позоло¬ 
тою. Інтер’єри будинків оздоблю¬ 
валися розписами. В сучас. Л. 
розвивається станковий живопис 
(Нуараонг, Вілівонг), графіка 
(Самнан), скульптура. Поширені 
різні види декор.-ужиткового мис¬ 
тецтва (різьблення, декоративний 
живопис, ткацтво, обробка мета¬ 
лу тощо). 

Музика Л. імпровізаційна, не має 
нотації. Розвинута культура во¬ 
кального (балади мандрівних спі¬ 
ваків, ліричні дуети закоханих) та 
хорового співу. До складу нац. 
оркестру входять інструменти: хен 
(складається з кількох бамбукових 
тростин), флейти, 2-струнна скрип¬ 
ка, барабани, гонги, ксилофони, 
кон вон (16 гонгів, змонтованих на 
підковоподібній рамі). З кін. 60 — 
поч. 70-х рр. 20 ст. до нього вклю¬ 
чають скрипки, акордеони, клар¬ 
нети, великі барабани тощо. В Л. 
існує балет (кілька століть), ма¬ 
лий лаоський та Нац. оркестри. 
Театр. Лаоський театр об’єднує 
танець, музику, пантоміму й дра¬ 
му. Його джерела — в нар. трудо¬ 
вих і ритуальних видовищах (дея¬ 
кі збереглися до наших днів). На 
формування театру вплинув буд¬ 
дизм. Осн. драматургічним мате¬ 
ріалом для вистав були сцени з 
інд. епосу <Ромаяна», <Махабха- 
рата», а також драматизація ка¬ 
зок, легенд, реліг. історій, деякі 
з них кхмерського, сіамського 
й бірм. походження. Пересувні 
акторські трупи виступають просто 
неба. Здавна в Л. популярні тіньо¬ 
вий і ляльковий театри. 
Літ.: Мхитарян С. А. Борьба народов 
Вьетнама, Лаоса и Камооджи за на- 
циональную независимость, демокра¬ 
ток) и мир. М., 1954; Михеев Ю. Я. 
Американцьі в Индокитае. М., 1972; 
Кобелев Е. В., Коваленко И. И. Тор¬ 
жество правого дела народов Индоки- 
тая. М., 1975; Кожевников В. А. Очер- 
ки новейшей истории Лаоса. М., 
1979; Иоанесян С. И. Проблеми 
социально-зкономического развития 
Лаосской Народно-Демократической 
Республики. «Народи Азии и Афри¬ 
ки», 1978, № 2; Кобелев Е. В. Лаос- 
ская Народно-Демократическая Рес- 
публика. М., 1978; Михеев Ю. Я. 
Лаос на путо строительства социализ- 
ма. М., 1978; Современная Азия. 
Справочник. М., 1977. 
ЛАОСЬКА МбВА , лаотянська 
мова — мова народу лао. Належить 
до китайсько-тібетської сім’ї мов. 
Діалекти й говори Л. м. об’єдную¬ 
ться в пн., центр, і пд. групи. За 
типологією — ізолююча мова. По¬ 
рядок слів у реченні сталий. Най¬ 
давніші писемні пам’ятки на тер. 
Лаосу відносять до 13 ст. 
Літ.: Морев Л. Н., Москалев А. А., 
Плам Ю. Я. Лаосский язик. М., 1972. 
ЛАОЦЗЙ (Лі Ер) — напівлеген- 
дарний давньокит. мислитель, що 
жив приблизно в 6—5 ст. до н. е. 
Йому приписують авторство трак¬ 
тату «Лао-цзи» («Дао-де-цзін»). Де¬ 
які вчені вважають, що його напи¬ 
сали послідовники Л. в 4—3 ст. 
до н. е. В своєму вченні, яке лягло 
в основу даосизму, Л. висунув 
поняття про підпорядкування всьо¬ 
го існуючого невидимому природ- 

Ла-Пас. Панорама частини міста. 

йому законові — дао. Вважав, що 
всі нещастя в суспільстві трап¬ 
ляються через порушення дао. 
Щоб запобігти цьому, люди по¬ 
винні навчитися знаходити за¬ 
доволення в «недіянні» (покірли¬ 
вість, відмова від бажань, бороть¬ 
би, активних дій). Звідси пропо¬ 
відь фаталістичної теорії «недіян- 
ня», що нібито лежить в основі 
життя суспільства. 
Літ.: История философии, т. 1. М., 
1957; Древнекитайская философия, 
т. 1. М., 1972. 
ЛАО ШЕ (справж. прізв.— Шу 
Шеюй; З.ІІ 1899, Пекін — 24.УІІІ 
1966) — кит. письменник, літера¬ 
турознавець і громад, діяч, нар. 
письменник КНР. Маньчжур за 
національністю. В 1924—29’ ви¬ 
кладав кит. мову в Лондон, ун-ті. 
Романи «Філософія шановного 
Чжана» (1926У, «Двоє Ма» (1928)— 
про розвиток оурж. відносин у фе¬ 
од. Китаї, проникнення іноз. капі¬ 
талу. Роман «Записки про котяче 
місто» (1933) — гостра сатира на 
гомінданівський режим. Злиденне 
життя міської бідноти зобразив 
у романах «Розлучення» (1933), 
«Сянцзи верблюд» (1935). Періоду 
антияпон. війни (1937—45) при¬ 
святив драми «Питання честі» 
(1940), «Держава над усе» (1943). 
В п’єсах «Фан Чженьчжу», «Лун- 
сюйгоу» (обидві — 1950), «Чайна» 
(1957) показав зростання самосві¬ 
домості трудящих після 1949. В 
історичній драмі «Кулак в ім’я 
справедливості» (1961) відобра¬ 
зив епізоди повстання 1899—1901 
в Китаї. 
Те.: Укр. перек л.— Оповідання. 
К., 1955; Серп місяця. К., 1974; 
Сянцзи верблюд. К., 1978; Рос. 
перек л.— Сочинения, т. 1—2. М., 
1957; Рикша. М., 1970; Записки о 
кошачьем городе. М., 1977. 
Літ.: Антиповский А. А. Раннєє твор- 
чество Лао Шз. М., 1967; Шнейдер 
М. Памята друга. «Иностранная лите- 
ратура», 1979, № 2. 

/. К. Чирко. 
ЛАПАРОТОМІЯ (від п>ец. Рада¬ 
ра — пах, черево і тоцц — розсі¬ 
кання), череворозтин — хірургічна 
операція розтину стінки черевної 
порожнини. Виконується при опе¬ 
раціях на органах черевної по¬ 
рожнини. Діагностична, або проб¬ 
на. лапаротомія провадиться для 
уточнення характеру захворю¬ 
вання . 
ЛА-ПАС — місто в Болівії, фак¬ 
тична столиця країни (офіційна — 
м. Сикре), адм. ц. департаменту 
Ла-Пас. Розташований в Андах на 
вис. 3660 м над р. м. Вузол з-ць і 
автошляхів. Аеропорт міжнар. зна¬ 
чення Ель-Альто. 654,7 тис. ж. 
(1976). Значний торг, центр на шля¬ 
хах з внутр. районів країни до уз¬ 
бережжя Тихого ок. З галузей 
обробної пром-сті розвинуті текст., 
харчосмакова (зокрема, тютюнова), 
паперова, цем., скляна, хіміко- 
фарм., взут., меблева. Кустарні 
промисли (різьблення на дереві, 
виготовлення виробів із золота і 
срібла, кераміки тощо). В Л.-П.— 
резиденція президента і уряду 
Болівії. Ун-т, пед. ін-т, Нац. кон¬ 
серваторія, Нац. АН, Нац. акаде¬ 
мія історії, Геофіз. ін-т. Б-ка де¬ 
партаменту культури і Муніци¬ 
пальна б-ка. Муніципальний театр. 
Національний музей «Тіауанако». 
Архітектурні пам’ятки 16—18 ст. 
Місто засноване 1548. 

ЛА-ПАС 

»ос. Адміністративний 
динок у В’єнтьяні. 
>хітектор Серг. 1965. 

Лаос. Будда. Бронза. 
15—17 ст. Музей. Ха¬ 
ной. 

5 УРЕ, т. б 



66 
ЛАПЕРУЗ 

Ж. Ф. Лаперуз. 

В. В. Лапін. Ваза «ЗО 
років Перемоги у Ве¬ 
ликій Вітчизняній вій¬ 
ні». Фарфор. Розпис. 
1975. 

Лапнна крилоплода. 

Ларга. 

ЛАПЕРУЗ (Ьа Регоизе) Жан 
Франсуа де Гало [22.УІІІ 1741, Ле- 
Гюа, поблизу м. Альбі — 1788] — 
франц. мореплавець. З 1756 — на 
військ, флоті. В 1785—88 очолю¬ 
вав експедицію на фрегатах «Бус- 
соль» та «Астролябія», яка уточ¬ 
нила обриси пн.-зх. узбережжя Пн. 
Америки і сх. узбережжя Азії, до¬ 
слідила пд. частину Татарської 
прот. У 1787 Л. відвідав Петро- 
павловськ-Камчатський, звідки 
надіслав наук, матеріали і карти 
експедиції до Парижа. В 1788 бу¬ 
ло проведено дослідження пд.-зх. 
частини Тихого ок., після чого 
експедиція пропала без вісті. Ли¬ 
ше через 40 років було знайдено 
окремі предмети експедиції Л. на 
о. Ванікоро (група о-вів Санта- 
Крус) у зх. частині Тихого ок., а 
1964 франц. експедиція знайшла 
останки затонулого фрегата. Ім’ям 
Л. названо протоку між островами 
Сахалін та Хоккайдо. 
ЛАПЕРУЗА ПРОТбКА — прото¬ 
ка між островами Сахалін (СРСР) 
і Хоккайдо (Японія). Сполучає 
Охотське і Японське моря. Наймен¬ 
ша шир. 43 км, глиб, до 118 м. 
Взимку замерзає. Має велике 
трансп. значення. Названа ім’ям 
франц. мореплавця Ж. Ф. Лапе- 
РУза.' 
ЛАПЙНА (Ріегосагуа) — рід де¬ 
ревних рослин родини горіхових. 
Листки чергові, здебільшого не¬ 
парноперисті. Квітки різностате¬ 
ві, однодомні, зібрані у звислі 
сережки. Плід — двокрила шкіря¬ 
ста кістянка, ядро їстівне. 10 ви¬ 
дів, пошир, у країнах Пд.-Сх Азії. 
В СРСР — 1 вид (Закавказзя) В 
УРСР у дикому стані немає; куль¬ 
тивують у ботанічних садах і пар¬ 
ках 4 види, з яких найчастіше зу¬ 
стрічається Л. крилоплода, 
або горіх кавказький (Р. 
ріегосагра, син. Р. саасазіса) — де¬ 
рево до ЗО м заввишки і діаметром 
стовбура до 1,5 м. Живе до 200 ро¬ 
ків. Л. використовують як деко¬ 
ративні рослини. З м’якої легкої 
деревини виготовляють оболонки 
для олівців, довбані вироби (кори¬ 
та, кадібці) тощо, з лубу — пле¬ 
тені вироби. Кору, листя та тичин¬ 
кові сережки, що цвітуть, вико¬ 
ристовують у нар. медицині як 
потогінне. Рослина містить анти¬ 
біотик юглон і коричневий барв¬ 
ник, кора — танін. А. П. Лебеда. 

ЛАПІДАРН ЇСТЬ (від лат. Іарібагі- 
из — каменяр, каменеріз)- — гра¬ 
нична стислість, короткість, ви¬ 
разність складу, стилю. Похо¬ 
дження слова пов’язане зі стис¬ 
лим характером написів на давньо- 
рим. кам’яних пам’ятках. 
ЛАПІ ЛІ (від лат. Іаріїїаз — камі¬ 
нець) — невеликі (розміром від 
горошини до волоського горіха) ка¬ 
мінці, викинуті в повітря разом 
з вулканічними бомбами і попелом 
під час виверження вулканів. Яв¬ 
ляють собою застиглі у повітрі 
бризки лави або шматочки застиг¬ 
лої лави попередніх вивержень, 
яка заповнювала жерло чи кратер 
вулкана. 
ЛАПІН Володимир Васильович 
[н. 10 (23).VII 1915, с. Воротинськ, 
тепер Перемишльського р-ну Ка- 
луз. обл.] — укр. рад. художник 
декоративного мистецтва (фар¬ 
фор), засл. діяч мист. УРСР (з 
1974). Член КПРС з 1942. В 1948 

закінчив Одес. худож. уч-ще, де 
вчився в М. Жука та Л. Мучника. 
З 1948 — художник на керамічних 
підприємствах, з 1958 — на Київ, 
експериментальному кераміко-ху- 
дож. заводі (1962—75 — гол. ху¬ 
дожник). Автор фарфорових ваз, 
розписи яких присвячені видатним 
істор. датам — 300-річчю возз’єд¬ 
нання України з Росією (1954), 
50-річчю Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції (1967), 
100-річчю з дня народження В. І. 
Леніна (1970), 30-річчю Перемоги 
у Великій Вітчизн. війні (1975). 
Твори зберігаються в ДМУНДМ, 
Історичному музеї (Москва) та ін. 
музеях країни. Нагороджений ор¬ 
деном Червоної Зірки, медалями. 
ЛАПЛАНДЦІ — застаріла назва 
народу саамі. 
ЛАп/іАС (Ьаріасе) П’єр Сімон 
(23.III 1749, Бомон-ан-Ож, Нор¬ 
мандія — 5.III 1827, Париж) — 
франц. астроном, математик і фі¬ 
зик, член Паризької АН (з 1785), 
член Франц. академії (з 1816). 
Навчався в школі бенедиктинців, 
але вийшов з неї атеїстом. Профе¬ 
сор Паризької військ, школи (з 
1766). Брав участь у реорганізації 
системи вищої освіти у Фран¬ 
ції, у створенні Нормальної й 
Політех. шкіл. Як голова Палати 
мір і ваги (з 1790) керував запро¬ 
вадженням у життя метричної си¬ 
стеми мір. Праці Л. з астрономії 
присвячені небесній механіці та 
космогонії. Він пояснив майже 
всі особливості руху планет, при¬ 
скорення руху Місяця, запропону¬ 
вав (1780) спосіб обчислювання 
орбіт небесних тіл, довів стій¬ 
кість Сонячної системи протягом 
тривалого часу, встановив ряд за¬ 
конів руху супутників Юпітера, 
передбачив відкриття стиснення 
Сатурна біля полюсів, розробив 
динамічну теорію припливів, ви¬ 
значив величину стиснення Землі 
біля полюсів, сформулював гіпо¬ 
тезу про походження небесних тіл. 
Праці Л. з математики присвячені 
диференціальним рівнянням, зо¬ 
крема інтегруванню рівнянь ма¬ 
тематичної фізики методом «кас¬ 
кадів»; алгебрі, в якій він предста¬ 
вив визначники сумою добутків 
доповняльних мінорів; імовірнос¬ 
тей теорії, в якій він привів у си¬ 
стему висновки Б. Паскаля, П. 
Ферма, Я. Бернуллі та ін. Л. роз¬ 
винув теорію похибок, система¬ 
тично застосовував перетворення, 
що має його ім’я (див. Лапласа пе¬ 
ретворення)і; його іменем названо 
також одне з важливих рівнянь 
матем. фізики (див. Лапласа рів¬ 
няння). У фізиці Л. досліджував 
питання теплоти, мол. фізики та 
акустики. Опублікував (1806) ряд 
праць з теорії капілярності, вивів 
формулу для обчислення зміни 
густини повітря із зміною висоти, 
був противником гіпотези про фло¬ 
гістон. Філос. погляди Л. близькі 
до поглядів франц матеріалістів. 
лаплАса перетворення — 
перетворення, яке функції ( (і) 
дійсної змінної і ставить у відпо¬ 
відність функцію Р {р) комплекс¬ 
ної змінної р, визначену формулою 

оо 

Р(Р)=Ь [/ «)] = ( е-Р‘і (0 аг. (1) 

о 
Функція ^ (і) наз. оригіна¬ 

лом, а Р (р) — зображен¬ 
ням. При деяких обмеженнях на 
функцію Р (р) функція ( (і) від¬ 
новлюється однозначно за допо¬ 
могою т. з. формул обертання. 
Найпростіша з них 

У+Іоо 

М<) = -2^- І еР‘г(Р)ар. 
у—/оо 

Осн. властивості Л. п.: 

М/<аО]=-і-г(-£) ; 

і- [а/. (0 + Р/, (0] = 
= аЬ ІГі <0] + Р£ [/* </)]; 

І. ІГ (0] = рР (Р) - і (0). 

Сукупність властивостей Л. п. та 
формул відповідності між оригі¬ 
налами і зображеннями наз. опе¬ 
раційним численням. Л. п. вико¬ 
ристовують при розв’язуванні ди¬ 
ференціальних, інтегральних та 
різницевих рівнянь, в теорії ав- 
том. регулювання, електротехніці 
тощо. Інтеграл у правій частині 
формули (1) розглянув П. Лаплас 
у ряді праць, які об’єднані у його 
книзі «Аналітична теорія імовірно¬ 
стей», що вийшла 1812. Ще раніше 
(1737) такі інтеграли застосовував 
Л. Ейлер. 
Літ.: Диткин В. А., Прудников А. П. 
Операционное нечисленне. М., 1966; 
Макаров И. М., Менский Б. М. Таб- 
лица обратньїх преобразований Лапла¬ 
са и обратньїх ^-преобразований. М., 
1978; Деч Г. Руководство к практи- 
ческому ирименению преобразования 
Лапласа. Пер. с нем. М., 1965. 

М. Й. Ядренко. 
ЛАПЛАСА РІВНЯННЯ — рів¬ 
няння математичної фізики ви¬ 
гляду 

д*и , д2и , д2и 
л“ “ ~дхР + “дуГ + ~дгГ ~ °* 

де и = и (х, у, г)— шукана функція. 
Л. р. є найпростішим рівнянням 
еліптичного типу. Функції, які за¬ 
довольняють Л. р., наз. гармоніч¬ 
ними функціями Л. р. названо 
ім’ям П. С. Лапласа, що засто¬ 
совував його у працях з теорії 
тяжіння, хоча воно зустрічалось 
вже у Л. Ейлера. 
ЛА-ПЛАТА — місто на Сх. Арген- 
тіни, адм. ц. провінції Буенос- 
Айрес. Вузол з-ць, важливий мор. 
порт на пд. березі зат. Ла-Плата 
Атлантичного ок. 408,3 тис. ж. 
(1970). Провідні галузі пром-сті 
— нафтопереробна і нафтохім. 
Розвинута харч. (гол. чин. м’ясо- 
холодобійна) пром-сть. Текст., 
цем. і лісопильні підприємства; 
судноверф. Університет. Музеї: 
природничої ісгорії «Ла-Пла¬ 
та» і красних мистецтв. Місто 
засн. 1882. 
лаплАтська НИЗОВИНА — 
низовинна рівнина у Пд. Америці, 
в басейні Парани та її притоки Па¬ 
рагваю. Протяжність з Пн. на Пд. 
2400 км, з Зх. на Сх.— 900 км. 
Поверхня розчленована річками, 
поширені болота. Рослинність від 
ксерофітних чагарників, листопад¬ 
них та галерейних лісів на Пн. до 
степів і прерій на півдні. 
ЛАПОНдГОВ Олег Олександро¬ 
вич (н. 15.IX 1930, Київ) — укра¬ 
їнський рад. нейрохірург. Доктор 
мед. наук (з 1969), професор (з 
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1977). У 1954 закінчив Київ. мед. 
ін-т і з того часу працює в Київ, 
н.-д. ін-ті нейрохірургії (з 1969 — 
керівник відділу функціональної 
нейрохірургії). Праці Л. присвя¬ 
чені розробці оперативних втру¬ 
чань при різних функціональних 
порушеннях головного і спинного 
мозку, впровадженню комплексу 
кріохірургічних операцій (див. 
Кріомедицина) при захворюван¬ 
нях центральної нервової системи. 
Держ. премія СРСР, 1977. 
ЛАППО-ДАНИЛ£ВСЬКИЙ Олек¬ 
сандр Сергійович [15 (27).І 1863, 
с. У дачне, тепер Криничанського 
р-ну Дніпроп. обл.— 7.II 1919, 
Петроград] — рос. бурж. історик, 
акад. Петерб. АН (з 1899). За по¬ 
літ. поглядами близький до каде¬ 
тів. Закінчив істор.-філологічний 
ф-т Петерб. ун-ту (1886). З 1890 — 
приват-доцент цього ун-ту, з 1891 
— професор Петерб. істор.-філо¬ 
логічного ін-ту, з 1918 — професор 
Петрогр. ун-ту. Автор праць з іс¬ 
торії Росії періоду феодалізму, 
з археографії; значним є внесок 
Л.-Д. і його школи в джерело¬ 
знавство, історіографію, диплома¬ 
тику, сфрагістику. Спочатку був 
прихильником юридичної школи в 
історіографії, з поч. 20 ст. поділяв 
ідеалістичні погляди неокантіан- 
ства, з позицій якого виступав 
проти марксистського розуміння 
історії. 
ЛАПТЄД Дмитро Якович (рр. н. 
і см. невід.) — рос. дослідник Арк¬ 
тики, віце-адмірал (з 1762). Учас¬ 
ник Великої Пн. експедиції. З 1736 
очолював загін експедиції. Дослід¬ 
жував пн.-сх. узбережжя Сибіру. 
Здійснив знімання мор. берега від 
гирла Лени до гирла Великого 
Анюю й далі на Сх., де 1741—42 
дослідив і зняв на карту річки 
Анадир та Великий Анюй. Ім’ям 
Л. названо мис у дельті Лени, про¬ 
току між о. Великий Ляховський 
та материком Азія. На честь Д. Я. 
та X. П. Лаптєвих названо одне 
з морів Пн. Льодовитого океану. 
ЛАПТЄВ Костянтин Антонович 
[н. 21.Х (З.ХІ) 1904, Київ] — укр. 
та рос. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1957). Член КПРС 
з 1931. В 1929 закінчив Київ, муз.- 
драм. ін-т ім. М. В. Лисенка. 
В 1930—41 — соліст Одес., ^941— 
52 — Київ., 1952—65 — Ленінгр. 
театрів опери та балету. З 1973 — 
викладач Ленінгр консерваторії. 
Партії: Остап, Микола («Тарас 
Бульба», «Наталка Полтавка» Ли¬ 
сенка), Султан («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Щорс (однойменна опера Лятошин- 
ського), Олег Кошовий («Молода 
гвардія» Мейтуса), Мазепа, Ро- 
берт, Онєгін («Мазепа», «Іоланта», 
«Євгеній Онєгін» Чайковського), 
Демон (однойменна опера А. Ру- 
бінштейна), Ріголетто (однойменна 
опера Верді). Концертна діяль¬ 
ність. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін. 
Орденами. /. М. Лисенко. 

ЛАПТЄВ Харитон Прокопович 
(р. н. невід.— п. 1763) — рос. до¬ 
слідник Арктики, морський офі¬ 
цер. Учасник Великої Пн. експеди¬ 
ції. У 1739—42 очолював загін 
експедиції. Склав за участю С. І. 
Челюскіна та ін. опис п-ова Тай¬ 
мир від гирла Хатанги до гирла 
Пясіни, відкрив та описав прилеглі 

острови. Ім’ям Л. названо части¬ 
ну зх. узбережжя Таймиру та два 
миси в Арктиці. На честь X. П. та 
Д. Я. Лаптєвих названо одне з мо¬ 
рів Пн. Льодовитого океану. 
ЛАПТЄВА ДМИТРА ПРОТО¬ 
КА — протока між пн. узбережжям 
Азії (Якутська АРСР) та о. Вели¬ 
кий Ляховський. Сполучає моря 
Лаптєвих та Сх.-Сибірське. Шир. 
до 63 км, переважні глибини 10— 
14 м. Більшу частину року вкрита 
кригою. Названа на честь Д. Я. 
Лаптєва. 
ЛАПТЄВИХ МбРЕ — окраїнне 
море Пн. Льодовитого ок. біля 
берегів Азії. Розташоване між 
п-овом Таймир та островами Пн. 
Земля і Новосибірськими. Пл. 
672 тис. км2, переважні глибини 
ЗО—80 м, найбільша глиб, до 
3385 м. Материкові береги низо¬ 
винні, розчленовані затоками (Ха- 
тангська, Оленьокська та ін.). Ост¬ 
рови, розташовані переважно у 
зх. частині моря, мають високі, 
урвисті береги, з прошарками льо¬ 
ду. В Л. м. впадають ріки Хатанга, 
Анабар, Лена та ін. Т-ра води 
взимку (під кригою) —0,8, —1,8°, 
влітку +8, +10° (у прибережній 
частині) і +2, +3° (у центр, части¬ 
ні). Солоність води взимку від 
20—25%0 (на Пд. Сх.) до 34%0 
(на Пн.), влітку — 5—10%о. Біль¬ 
шу частину року вкрите кригою. 
У Л. м. водяться голець, ряпушка, 
нельма, омуль, сиг, а також нерпа, 
морж, білуха, на узбережжі — 
білий ведмідь, песець. На остро¬ 
вах — «пташині базари». Через 
Л. м. проходить траса Північного 
морського шляху. Гол. порт — 
Тіксі. Назване на честь рос. дослід¬ 
ників Арктики Д. Я. Лаптєва 
та X. П. Лаптєва. 
ЛАПУЖ (Барои^е) Жорж Ваше 
(УасЬег) де (12.XII 1854, Невіль, 
деп. В’єнна — 20.11 1936, Пуатьє) 
— франц. бурж. соціолог, послі¬ 
довник соиіального дарвінізму, 
один з ідеологів расизму. Вважаю¬ 
чи раси осн. фактором історії, Л. 
поділяв людство на вищі раси 
(зокрема арійці) та нижчі. Пропа¬ 
гував євгеніку як засіб збереження 
вищої раси. Розвиток цивілізації 
народу, за Л., починається тільки 
тоді, коли на чолі цього розвитку 
стають арійці. Вчення Л., як і 
Ж. А. Гобіно, сприяло формуван¬ 
ню расової теорії фашизму. 
ЛАПЧЕНКО (Лапа, Лабченко) 
Григорій Гнатович (1801, с. Валява, 
тепер Городищенського р-ну Чер¬ 
кас. обл.— 1876) — укр. і рос. 
живописець. Був кріпаком графа 
М. Воронцова. Навчався в Корсу¬ 
ні в маляра С. Превлоцького, піз¬ 
ніше в Білій Церкві в художника 
Я. Нікітіна, згодом у А. Іванова 
в петерб. АМ, академіком якої став 
з 1842. Твори: «Киянин сповіщає 
Претича про наближення до Киє¬ 
ва печенігів» (1829), «Купальниця» 
(1840, ДТГ), «Сусанна» (1842), 
«Овеча купіль», «Воскресіння 
Христове»; портрети Кайданова і 
Звєрєва. 
ЛАРА (Бата) Хесус (н. 1904, се¬ 
лище Вілья-Ріверо, поблизу м. 
Кочабамби) — болівійський пись¬ 
менник і вчений. Член Компартії 
Болівії. Твори кечуа мовою та 
іспанською. Один із зачинателів 
латиноамер. індіаністського ро¬ 
ману. В повісті «Репете» (1937) роз¬ 

повів про долю солдатів-індіанців 
під час болівійсько-парагв. війни 
1932—35, безпосереднім учасником 
якої був сам. Тяжке життя і соці¬ 
альну боротьбу індіанців-кечуа по¬ 
казав у романах «Сурумі» (1948), 
«Янакуна» («Невільниця», 1952) 
та «Наша кров» (1959), у якому, 
зокрема, змалював образи комуні¬ 
стів. Дослідження «Поезія кечуа» 
(1947) з додатком однієї з пер¬ 
ших добірок поезії кечуа в оригі¬ 
налі та в перекладі ісп. мовою. 
Те.: Укр. перекл.— Невільниця. 
К., 1975; Ньято Мендес. «Всесвіт», 
1976, № 2; Рос. перек л.— Яна¬ 
куна. М., 1958; Наша кровь. М., 1962; 
Мужество. М., 1966. 

В. С. Харитонов. 

лАрга, плямистий тюлень (РЬо- 
са уііиііпа 1аг§Ьа)— ссавець род. 
справжніх тюленів, тихоокеансь¬ 
ка форма звичайного тюленя. Дея¬ 
кі зоологи вважають Л. окремим 
видом— РЬ. 1аг§Ьа. Довж. тіла до 
190 см, маса бл. 65 кг. Забарвлення 
сріблясто-сірувате або жовтувате з 
дрібними темними плямами. Ново¬ 
народжені Л.— т. з. більки — ма¬ 
ють біле густе хутро. Л. поширена 
в пн. частині Тихого ок. (від кром¬ 
ки льоду наПн. до Кореї і Каліфор¬ 
нії на Пд.). Переслідуючи рибу, 
яка є осн. поживою, Л. може за¬ 
ходити в річки. Промисл. твари¬ 
на (використовують жир, шкіру 
і м’ясо). 
лАрга — річка, ліва притока р. 
Пруту; поблизу її гирла 7 (18).УІІ 
1770 під час рос.-тур. війни 1768— 
74 відбулася битва між 1-ю рос. 
армією (38 тис. чол. і 115 гармат) 
під командуванням П. О. Румян- 
цева і авангардом тур.-тат. військ 
(65 тис. тат. кінноти і 15 тис. тур. 
піхоти). Правильний вибір напря¬ 
му гол. удару на фланг позицій 
ворога, чітка взаємодія військ, 
частин і артилерії, вдалий маневр 
забезпечили рос. військам перемо¬ 
гу. Тур.- тат. військо безладно 
відступило на Пд., втративши по¬ 
над 1 тис. чол. і всі (33) гармати. 
Перемога під Л. створила сприят¬ 
ливі умови для розгрому гол. тур. 
сил на Кагулі. Див. Російсько-ту¬ 
рецькі війни 17—19 століть. 
ЛАРГО (італ. 1аг§о, букв.— широ¬ 
кий, тут — повільно) — найпо- 
вільніший темп у музиці. Застосо¬ 
вується в творах величного, урочи¬ 
сто-скорботного характеру. 
ЛАРИ (Іагез) — 1) У римській 
міфології божества — покровителі 
жител, домашнього вогнища. Зо¬ 
браження домашніх Л. зберігали 
здебільшого в особливій шафі 
поблизу домашнього вогнища, неда¬ 
леко від зображень пенат. Рим¬ 
ляни вшановували й громадських 
Л.— покровителів міста й держави. 
2) Переносно Л.— дім, домашнє 
вогнище. 
ЛАРИКОВ Леонід Никандрович 
(н. 22.Х 1926, м. Русе, Болгарія) — 
укр. рад. вчений-металофізик, док¬ 
тор тех. наук (з 1967), професор 
(з 1968), засл. діяч науки УРСР 
(з 1979). Член КПРС з 1973. 
Закінчив (1951) Софійський по- 
літех. ін-т. У 1955—56 викладав у 
Софійському ун-ті. З 1956 — в 
Ін-ті металофізики АН УРСР. Осн. 
праці в галузі фізики міцності і 
пластичності металів. Встановив 
нові види часткового відновлення 
структури і властивостей криста- 

ЛАРИКОВ 

П. С. Лаплас. 

К. А. Лаптєв. 

Г. Г. Лапченко. Сусан¬ 
на. 1842. 

5’ 
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ЛАРИКОВ 

Е. Ларманс. Емігранти. 
Частина триптиха. 1896. 
Королівський музей 
красних мистецтв. 
Антверпен. 

Ласка. 

лів при нагріванні нижче т-ри ре¬ 
кристалізації, вплив типу криста¬ 
лічної гратки на полігонізацію і 
рекристалізацію при знеміцненні 
металів. Виконав важливі дослід¬ 
ження щодо переносу маси в проце¬ 
сі динамічного відпочинку крис¬ 
талів. 
ЛАРИКОВ Олександр Йосипович 
[29.VIII (10.ІХ) 1890, Петербург — 
13.V 1960, Ленінград] — рос. рад. 
актор, нар. арі. СРСР (з 1956). 
Член КПРС з 1945. Творчу діяль¬ 
ність почав 1910. З 1925 — в Ленін¬ 
град. Великому драм, театрі ім. 
М.Горького. Ролі: Тетерев, Лев- 
шин («Міщани», «Вороги» М. Горь- 
кого), Лагута («Після балу» Пого- 
діна), Потьомкін («Прапор адмі¬ 
рала» Штейна) та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1951. 
ЛАРИНГАЛЬНА ТЕбРІЯ — кон- 
цепція в сучасному порівняльно- 
історичному мовознавстві, що по¬ 
яснює деякі фонетичні риси індо- 
європ. мов (довгі голосні, «протетич¬ 
ні» голосні грец., вірм., алб. мов 
та ін. риси) впливом ларингаль¬ 
них або задньоязикових фрикатив¬ 
них звуків, які колись у них існу¬ 
вали. Кількість цих звуків та їхню 
природу точно не встановлено. 
Заснував цю теорію Ф. де Соссюр, 
розвинули зарубіжні вчені Ю. Ку- 
рилович, X. Педерсен, Е. Стерте- 
вант та ін., а також радянські — 
М. Д. Андрєєв, Т. В. Гамкрелі- 
дзе, О. С. Мельничук, Вяч. Вс. 
Іванов та ін. Ф. О. Нікітіна. 

ЛАРИНГГТ [від грец. Хароу^ (Ха- 
роууо^) — гортань] — запалення 
слизової оболонки гортані. Роз¬ 
різняють гострий і хронічний Л. 
Гострий Л. можуть спричинити 
катар верхніх дихальних шляхів 
простудного або інфекційного ха¬ 
рактеру (грип, кір, скарлатина 
тощо), перенапруження голосу та 
ін. Гострий Л. буває катаральним, 
дифузним (розлитим), геморагіч¬ 
ним (з крововиливом у слизову 
оболонку), флегмонозним (коли у 
процес втягується підслизова тка¬ 
нина). Нерідко у дітей зустріча¬ 
ється підскладковий Л. (несправж¬ 
ній круп). Гострий катаральний 
Л. має легкий перебіг, а дифузно- 
геморагічний — тяжкий і тривалий. 
При флегмонозному Л. заг. стан 
тяжкий, т-ра тіла висока, сильні 
болі в ділянці гортані, ковтання 
утруднене тощо. Виникнення хро¬ 
нічного Л. пов’язане з невилікува- 
ним гострим Л., перенапруженням 
голосу (у педагогів, лекторів), зло¬ 
вживанням тютюном, алкоголем, 
з професійними гикідливостя- 
ми. При хронічному Л. уражаються 
здебільшого голосові зв'язки, що 
призводить до слабкості голосу, 
хрипоти. Лікування: фізіо¬ 
терапевтичні засоби, інгаляція 
аерозолями з лікарських речовин, 
усунення професійних шкідливос- 
тей тощо. 
Літ.: Пальчун В. Т., Преображенский 
Н. А. Болезни уха, горла, носа. М., 
1978. Л. А. Зарицький. 

ЛАРИНГОЛОГІЯ [від грец. Ц- 
роу| (Харігууо^) — гортань і Хо- 
У0£ — вчення] — розділ оторинола- 
рингології, що вивчає будову, фі¬ 
зіологію і патологію гортані, а та¬ 
кож методи лікування і профілак¬ 
тики її захворювань. 

ЛАРИНГОСКОПГЯ [від грец. 
лароу| (Хароууо^) — гортань і 
околєсо — розглядаю] — інстру¬ 
ментальний метод дослідження 
гортані через порожнину рота. 
Розрізняють Л. непряму і пряму. 
Непряма (дзеркальна) Л. прова¬ 
диться за допомогою круглих гор¬ 
танних дзеркал (діаметром 15— 
ЗО мм) у металевій оправі, які при¬ 
кріплюються під кутом 120° до 
металевого стрижня. Дзеркало вво¬ 
дять у порожнину рота так, щоб 
промінь світла, відбившись від 
лобного рефлектора, впав на дзер¬ 
кало. В дзеркалі видно відобра¬ 
ження гортані. Пряму Л. прово¬ 
дять за допомогою спец, приладів— 
ларингоскопів для безпосередньо¬ 
го огляду гортані та верхнього від¬ 
ділу трахеї або для здійснення 
хірургічного втручання. 
ЛАРИНГОСПАЗМ [від грец. 
Хароу^ (XарVууо<;) — гортань і 
спазм] — судорожне зімкнення 
голосової щілини (див. Голосовий 
апарат) внаслідок конвульсивно¬ 
го скорочення відповідних м’язів. 
Трапляється у дітей та дорослих. 
Виникає Л. раптово, швидко ми¬ 
нає, але може повторюватись з 
явищами ядухи та загрозою для 
життя хворого. Супроводжується 
гучним вдихом повітря, оскільки 
голосова щілина звужена. Спричи¬ 
нюється Л. подразненням рефлек¬ 
согенних зон гортані, яке виникає 
при вдиханні різних хім. речовин 
та їхньої пари, під час введення в 
гортань лікар, речовин, як усклад¬ 
нення ларингіту, інфекції, інток¬ 
сикації, алергії тощо. Найчастіше 
Л. спостерігається у людей з під¬ 
вищеною нервовою збудливістю. 
Лі кування: протиспастичні 
та протиалергічні засоби, іноді — 
інтубація або трахеотомія. 

Л. А. Зарицький. 

ЛАРИНГОТРАХЕЇТ [від грец. 
Хароуї; (Харігууое) — гортань і 
трахея] — одночасне запалення 
слизової оболонки гортані й тра¬ 
хеї. Спричинюється вірусною ін¬ 
фекцією. Виявляється сильним 
кашлем, звичайно з великою кіль¬ 
кістю мокротиння. Л і куван- 
н я: тепло на ділянку шиї, гір¬ 
чичники на ділянку груднини, луж¬ 
не питво, інгаляції, медикаменти 
за призначенням лікаря. Див. та¬ 
кож Ларингіт, Трахеїт. 
ЛАРИНГОТРАХЕЇТ КУРЕЙ — 
гостра вірусна інфекційна хвороба, 
при якій уражаються органи ди¬ 
хання курей. Сприйнятливі та¬ 
кож фазани, індики. Джерело ін¬ 
фекції — хвора птиця. Л. к. поши¬ 
рений на всіх континентах. Озна¬ 
ки хвороби: пригнічений стан, по¬ 
синіння гребеня, утворення на 
слизових оболонках гортані і тра¬ 
хеї дифтеритних плівок, хрипи, 
при диханні дзьоб розкритий. 
Смертність до 60%. Розрізняють 
ще хронічну форму Л. к. з набря¬ 
ком повік. Заходи бороть- 
б и провадять згідно з діючою ін¬ 
струкцією. За гострої форми лі¬ 
кування малоефективне; умовно- 
здорову птицю вакцинують. 
Літ.: Основи ветеринарии. М., 1978. 
ЛАРИНЕ — селище міського типу 
Донец. обл. УРСР, підпорядкова¬ 
не Пролетарській райраді м. До¬ 
нецька, на лівому березі р. Каль- 
міусу. Залізнична станція. 2,7 тис. 
ж. (1980). У с-щі — вапняна діль¬ 

ниця Макіївського металург, з-ду, 
радгосп «Тепличний» з цегельним 
цехом. Середня школа, 3 мед. 
пункти, 3 клуби, 2 б-ки. Л. засн. 
1872. 
лАрі — розмінна монета Маль¬ 
дівської Республіки, дорівнює 
1/100 мальдівської рупії. 
Л А Р І Н Борис Олександрович 
[5 07).І 1893, Полтава — 26.ІІІ 
1964, Ленінград] — рос. і укр. рад. 
мовознавець, акад. АН Лит. РСР 
(з 1949), чл.-кор. АН УРСР (з 
1945), засл. діяч науки РРФСР 
(з 1957). Закінчив Київ, ун-т 
(1914), Професор Ленінгр. ун-ту 
(з 1931), Автор праць з порівняль- 
но-істор. і заг. мовознавства, сло¬ 
в’ян., балтійських та інд. мов. Пи¬ 
танням укр. мови й л-ри присвя¬ 
чено праці: «Про сонячні кларне¬ 
ти П. Тичини» (1920), «Програма 
для збирання матеріалів до діа¬ 
лектологічного атласу української 
мови» (1948), «Про народну фразе¬ 
ологію» (1961) та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Зстетика слова и язьік писателя. 
Л., 1974; Лекции по истории русского 
литературного язьїка (X — середина 
XVIII в.). Л., 1975; История русского 
язьгка и общее язьїкознание. М., 1977. 

А. П. Могила. 
ЛАРІН Олександр Анатолійович 
(н. 7.IV 1933, Новочеркаськ, тепер 
Ростов, обл.) — укр. рад. вчений 
у галузі тех. кібернетики, доктор 
тех. наук (з 1968), професор (з 
1969), засл. діяч науки УРСР (з 
1980). Член КПРС з 1954. Після 
закінчення (1957) Харків, вищо¬ 
го військ, авіаційно-інженерного 
уч-ща — на пед. роботі в Харків, 
вищому військ, командному уч-щі. 
Осн. праці — з проблем стохастич- 
них цифрових автоматів і теорії ін¬ 
формації. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями. 
лАріса — місто на Сх. Греції, 
на р. Піньйос, адм. ц. йому Ларіса. 
Вузол з-ць і автошляхів. Поблизу 
Л.— великий аеропорт. 72,3 тис. ж. 
(1971). Підприємства шовкоткаць¬ 
кої, бавовняної, харчосмакової (зо¬ 
крема, тютюнової), буд. матеріалів 
пром-сті. Одне з найдавніших 
міст Греції. 
ЛАРМАНС (Ьаегтапз) Ежен (21. 
X 1864, Моланбек-Сен-Жан, на 
території Брюсселя — 22.11 1940, 
Брюссель) — бельг. живописець. 
У 1887—89 навчався в АМ у Брюс¬ 
селі. Картини Л. присвячено сіль¬ 
ській та міській бідноті. Твори: 
«Вечір страйку» (1894), «Дорога» 
(1898), «Смерть» (1904), «Відпо¬ 
чинок на пагорбі» (1923), трип¬ 
тих «Емігранти» (1896), «Сліпий» 
(1898), «Гроза» (1899) та ін. 
ЛАРНІ (Ьагпі; літ. псевд.— Аслак 
Нуорті, Дан Астер) Мартті Йо- 
ганнес (н. 22.IX 1909, Пакіла, по¬ 
близу Хельсінкі) — фін. письмен¬ 
ник і журналіст. Літ. діяльність 
почав як поет. В романах «Нетер¬ 
пляча пристрасть» (1945), «Близь¬ 
ко до гріха» (1946) відобразив жит¬ 
тя робітників. Істор. роман «Небо 
спустилося на землю» (1948) — 
про повстання селян у Франції в 15 
ст. Роман-памфлет «Четвертий хре¬ 
бець, або Шахрай мимоволі...» 
(1957) — гостра сатира на амер. 
спосіб життя. Автор збірок новел, 
романів «Прекрасна свинарка...» 
(«Пані радниця», 1959), «Про це 
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вголос не говорять» (1964), -«Пер¬ 
вісток» (1968). Не раз бував в 
СРСР, виступав у рад. пресі. 
Те.: Укр. перекл.— Сократ у 
Хельсінкі. К., 1975; Рос. перекл.— 
Четвертий позвонок, или Мошенник 
поневоле... М., 1960; Прекрасная сви¬ 
нарка... М., 1961; Памфлети.— Фель- 
етони.— Расскази. М., 1973. 

Е. А. Лисецька. 
ЛА-РОШбЛЬ— місто наЗх. Фран¬ 
ції, адм. ц. департ. Приморська 
Шаранта. Порт на узбережжі Біс- 
кайської зат. Атлантичного ок. 75,4 
тис. ж. (1975). Розвинуте трансп. 
машинобудування, особливо суд¬ 
но-, авіа- та автомобілебудування. 
Текст., керамічні, рибоконсервні 
підприємства. Арсенал. Музей об¬ 
разотворчих мистецтв у кол. єпис¬ 
копському палаці. Архіт. пам’ят¬ 
ки: вежі Лантерн (серед. 15 ст.) і 
Грос-Орлож (13—14 ст., добудована 
в 17—18 ст.), собор Сен-Луї (пере¬ 
будований в 17—18 ст., арх. Ж. 
та Ж. А. Габрієль); будівлі 18 ст.; 
готелі — де ла Бурс, д’Орбіньї 
та ін. Л.-Р. уперше згадується в 
11 ст. 
Л А Р О Ш Ф У К 6 (Ба КосЬеІои- 
саиісі) Франсуа де (15.IX 1613, Па¬ 
риж — 17.III 1680, там же) — 
франц. письменник, герцог. Учас¬ 
ник Фронди. Значну пізнавальну 
й художню цінність становлять йо¬ 
го-«Мемуари» (1662, повністю вид. 
1817). Осн. твір — -«Максими» 
(1665) — збірка афоризмів, у яких 
виражено спостереження й роздуми 
над життям аристократичного сус¬ 
пільства Франції. Гол. предмет 
роздумів — моральна природа лю¬ 
дини. -«Максими» відзначаються 
гостротою психологічного аналізу 
й довершеністю стилю, за що їх 
високо оцінював К. Маркс. 
Те.: Рос. перекл.— Мемуари.— 
Максими. Л., 1971. 
Літ.: Разумовская М. В. Ларошфуко, 
автор «Максим». Л., 1971. 

Д. С. Наливайко. 

ЛАРРА (Ларра-і-Санчес де Каст- 
; Багга у ЗапсЬег сіє Сазіго) 
ар’яно'Хосе де (24.III 1809, Мад- 

рід — 13.11 1837, там же) — ісп. 
письменник, публіцист і критик. 
За освітою юрист. П’єса «Масіас» 
(1834) та істор. роман «Паж коро¬ 
ля Енріке Слабого» (1834) відігра¬ 
ли значну роль у формуванні ісп. 
прогресивного романтизму. В са¬ 
тиричній публіцистиці гостро кри¬ 
тикував соціальні пороки Іспанії. 
У статтях «Про літературу», «Лі¬ 
тературна полеміка» закликав до 
створення л-ри, що має служити 
народові. Творчість Л. сприяла 
становленню критичного реалізму 
в іспанській літературі. 
Те.: Рос. перекл.— Сатириче- 
ские очерки. М., 1956. 
Літ.: Плавскин 3. И. Мариано Хосе 
де Ларра и его время. Л., 1977. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 

ЛАРРА (Багга; справж. прізв.— 
Ларагіоне) Рауль (н. 10.X 1913, Бу¬ 
енос-Айрес) — аргент. письменник. 
Один із перших в аргент. л-рі 
змалював образ комуніста. Роман 
«Гран-Чако» (1947) присвятив бо¬ 
ротьбі робітників бавовняних план¬ 
тацій за свої права. Повість «Його 
звали Чубатий...» (1956), романи 
«Зустріч серед ночі» (1949), «Без 
перепочинку» (1953) — про життя 
аргент. робітників. Автор романі¬ 
зованих біографій: «Пайро — лю¬ 
дина і письменник» (1938), «Робер- 
то Арльт під тортурами» (1951), 

«Москоні — генерал нафти» (1957). 
Те.: Укр. перекл.— Гран-Чако. 
К., 1958; Без перепочинку. К., Д959; 
Його звали Чубатий... К., 1961; Рос. 
перекл.— Гран-Чако. М., 1949. 

Ю. В. Покальчук. 

лАрсена ШЕЛЬФОВИЙ льо- 
довйк — великий береговий ЛЬО¬ 

ДОВИК в Антарктиді. Простягається 
більш як на 800 км у сх. частині 
Антарктичного п-ова, вздовж уз¬ 
бережжя моря Уедделла. Найбіль¬ 
ша шир. бл. 200 км. Площа майже 
86 тис. км2. Протягом всього року 
оточений дрейфуючою кригою. У 
пн. частині льодовика з 1961 діє 
аргент. наук, станція Теньєнте- 
Матьєнсо. Названий на честь норв. 
мореплавця К. Ларсена (1860 — 

ЛАРУССА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ — 
франц. енциклопедичні видання 
фірми Ларусс, заснованої 1852 у 
Парижі педагогом і лексикографом 
П’єром Ларуссом (1817—75). Про¬ 
тягом 1865—76 видано 15-томний 
«Великий універсальний словник 
XIX століття» («СгапсІ бісііоппаі- 
ге ііпіуєгзєі би ХІХе зіесіе») й два 
додаткові томи (1878 і 1888). У 
1897—1904 виходить «Новий ілю¬ 
стрований Ларусс у 7 томах» 
(«Иоиуеаи Багоиззе іііизіге») з до¬ 
датковим томом 1906; 1927—33 — 
«Ларусс XX ст. у 6 томах» («Ба- 
гоиззе би ХХе зіесіе»), переробле¬ 
не Й доповнене видання якого 
здійснено 1948—50 (додатковий 
том 1953); у 1960—64 — «Великий 
енциклопедичний Ларусс у 10 то¬ 
мах» («Сгапб Багоиззе епсусіоре- 
б^ие») і додатковий том — 1968. 
У 1971 вид-во Ларусс почало ви¬ 
пуск «Великої енциклопедії» («Ба 
дгапбе епсусіоребіе») у 60 тт. Крім 
того, фірма видала ряд малих 
енциклопедій, енциклопедичних 
словників і довідників для дітей 
і молоді та з різних галузей (меди¬ 
цини, географії, с. г. та ін.). З 
1906 щороку виходить однотомний 
«Малий Ларусс» («РеІіІ Багоизье»). 
Матеріали про СРСР, у т. ч. УРСР, 
неповні й нерідко подаються з 
об’єктивістських буржуазних по¬ 
зицій. Н. Ф. Королевич. 

ЛАСК (Базк) Берта (17.ХІ 1878, 
Вадовіце, біля Кракова — 28.III 
1967, Берлін) — нім. письменни¬ 
ця (НДР). Член КПН з 1923 (з 
1953 — член СЄПН). Представ¬ 
ниця пролет. революц. л-ри. П’єси 
«Томас Мюнцер» (1925), «Лейна 
1921 року» (1927), присвячені ма¬ 
совим нар. рухам, «Хмара отруй¬ 
ного газу над Радянською Росією» 
(1927) були заборонені поліцією. 
В 1933 зазнала арешту. Того ж 
року емігрувала до СРСР. З 1953 
жила в НДР. У трилогії «Затишшя 
і буря» (1955) на автобіографічно¬ 
му матеріалі відобразила життя 
Німеччини кін. 19 — перших деся¬ 
тиліть 20 ст. 
Те.: Рос. перекл.— Пролетарки 
Германии. М.—Л., 1931; Батрак. М., 
1936; [Вірші]. В кн.: Немецкая демо- 
кратическая поззия. М., 1955. 

А. Г. Баканов. 

ЛАСКА (Мизіеіа піуаііз) — сса¬ 
вець род. куницевих ряду хижих 
звірів. Довж. тіла 13—28 см. Дуже 
схожа на горностая, але на відмі¬ 
ну від нього у Л. зимове хутро в пд. 
р-нах часто не набуває білого за¬ 
барвлення, а лишається рудим або 
каштановим. Л. пошир, в Європі, 
Азії, Пн. Америці й Пн. Африці. 

Живе в найрізноманітніших міс¬ 
цевостях. Гнізда влаштовує в но¬ 
рах гризунів, серед каміння, під 
коренями дерев, навіть у госпо¬ 
дарських будівлях. Після 54-до- 
бової вагітності самка наприкінці 
весни народжує 3—9 малят. Жи¬ 
виться гол. чин. миловидними гри¬ 
зунами, іноді птахами, земновод¬ 
ними та ін. дрібними тваринами. 
Л.— малоцінний хутровий звір; 
на Україні охороняється законом 
як винищувач мишовидних гри¬ 
зунів. 
«ЛА СКАЛА» (Ба 5са1а, повна 
назва Теаіго аііа 5са1а) — оперний 
театр у Мілані, один з центрів 
світової оперної культури. Відкри¬ 
тий 1778. Будинок театру споруд¬ 
жено 1776—78 (арх. Дж. П’єр- 
маріні) на місці церкви «Санта 
Марія делла Скала» (звідси й 
назва). В 1955 відкрито філіал 
театру «Пікколо Скала». Основу 
репертуару «Ла С.» становлять 
класичні опери італ. та ін. зх.- 
європ. композиторів. 
На сцені «Ла С.» йшли опери ро¬ 
сійських (М. Глинки, П. Чайков- 
ського, М. Римського-Корсакова, 
О. Бородіна, М. Мусоргського, 
І. Стравинського) та радянських 
(С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича) 
композиторів. «Ла С.» не має по¬ 
стійної трупи солістів; відносно 
стабільні тільки хор і оркестр, Істо¬ 
рія театру пов’язана з творчістю 
вокалістів Дж. Б. Рубіні, А. Патті, 
Дж. Пасти, Ф. Таманьйо, М. Бат- 
тістіні, Е. Карузо, Тітта Руффо, 
Т. Скіпи, Б. Джільї, М. Дель Мо¬ 
нако, Р. Тебальді, Т. Гоббі, Дж. 
Сіміонато, Р. Скотто, М. Френі, 
Л. Паваротті й ін.; диригентів — 
Ф. Фаччо, Л. Муньоне, Ф. Фер- 
рарі, А. Тосканіні, В. де Сабати, 
Г. Караяна, А. Клюїтенса, К. Аб- 
бадо. В «Ла С.» в різний час спі¬ 
вали найвидатніші вокалісти сві¬ 
ту — румунка X. Даркле, гречан¬ 
ка М. Каллас, австралійка Дж. 
Сазерленд, шведка Б. Нільссон. 
американка Л. Прайс, болгари 
Б. Христов, Н. Гяуров, німка 
Е. Шварцкопф. чешка Л. Двор- 
жакова, поляк Я. Кепура, іспан¬ 
ці — М. Кабалле й П. Домінго та 
ін. Тут виступали співаки — рос. 
М. Іванов, Ф. Литвин, Ф. Шаля- 
пін, Л. Собінов,укр. С. Кругиель- 
ницька, В. Качмар, лит. К. Пет- 
раускас. 
Багато вистав художньо оформили 
росіяни О. та М. Бенуа. Солісти 
«Ла С.» виступали в Росії, 
зокрема на Україні — А. Катала- 
ні, Дж. Паста, М. Баттістіні, 
Е. Карузо, Тітта Руффо. В 
СРСР гастролювали М. Пірацціні 
та М. Дель Монако (1959) Р. 
Тебальді (зокрема в Києві — 1975). 
В «Ла С.» співали рад. вокаліс¬ 
ти І. Архипсва Т. Милашкіна, 

«ЛА СКАЛА» 

О. Й. Лариков. 

Будинок театру 
«Ла Скала» 
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ЛАСКЕР 

Ластівкові: 
1 — сільська ластівка; 
2 — міська ластівка; 
3 — берегова ластівка. 

Ластовень лікарський. 
Верхня і нижня части¬ 
ни квітучої рослини. 

Латаття сніжно-біле: 
1 — кореневище з лист¬ 
ком; 2 — квітка; 
З — плід. 

Ласт спортивний. 

В. Норейка, І. Богачова, М. Ре- 
шетін, Л. Нікітіна, В. Атлантов, 
О. Образцова, Є. Нестеренко; по¬ 
становки здійснювали реж. Й. Ту- 
манов, хореограф О. Лапаурі та 
ін. З 60-х рр. у «Ла С.» стажу¬ 
ються молоді рад. співаки, серед 
них були, зокрема, укр.— М. Кон- 
дратюк, Є. Мірошниченко, А. Со- 
лов’яненко, М. Огренич, В. Федо- 
тов, Р. Майборода та ін. У 1964 і 
1974 відбулися гастролі «Ла С.» в 
Москві. В 1964 і 1970 Великий 
театр гастролював у Мілані. 
Літ.: Театр Ла Скала (Милан). М., 
1964; Константинова И. Г., Тарасов 
Л. М. Ла Скала. Л., 1977. 

Л. Б. Архімович, 

ЛАСКЕР (Ьазкег) Емануель (24. 
XII 1868, Берлінгхен, тепер Барлі- 
нек, Польща — 13.1 1941, Нью- 
Йорк) — нім. шахіст, чемпіон сві¬ 
ту (1894—1921), доктор філософії 
й математики. В 1894 виграв матч 
на першість світу у В. Стейніца, а 
1921 програв матч X. Р. Капаблан- 
ці. Після приходу в Німеччині до 
влади фашистів жив у СРСР 
(1934—36), потім у СІЛА. Автор 
книг з теорії і практики шахової 
гри. 
ЛАСКЙР — риба род. спарових. 
Те саме, що й морський карась. 
ЛАСКІВСЬКИЙ СКАРБ —скарб 
5 ст. н. е., знайдений 1610 під час 
оранки поблизу с. Ласкова (тепер 
Володимир-Волинського р-ну Во¬ 
линської обл.). Скарб складався 
з 18 золотих і срібних речей, заг. 
вагою бл. 800 г. До нього входили: 
чарка, дві двощиткові фібули 
(застібки), кожна з яких прикра¬ 
шена 24 гранатовими каменями, 
7 пізньоримських медальйонів, зо¬ 
лота римська монета та ін. речі. 
ЛАСКСЗРІН Борис Миколайович 
[н. 11 (24).VI 1915, Брест] — рад. 
хімік-технолог, акад. АН СРСР 
з 1976. Член КПРС з 1945. Закін¬ 
чив 1938 Київ. ун-т. У 1938—52 
працював у Н.-д. ін-ті хімічної 
пром-сті, з 1952 — у Всесоюзному 
н.-д. ін-ті хімічної технології. 
Спеціаліст у галузі хімії й техно¬ 
логії неорганічних матеріалів. Осн. 
праці присвячені гідрометалургії, 
вивченню фізико-хімії сорбцій- 
них та екстракційних процесів. 
Розробив методи й апаратуру для 
пром. одержання радіоактивних, 
кольорових та рідкісних металів. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Ленінська премія. 
1958. 
ЛАСЛО-КУЦІЬК (ЬазгІо-КиЦик) 
Магдалена (н. ЗО.VIII 1928, м. Ті- 
мішоара) — рум. літературозна- 
вець-україніст. Викладач Буха¬ 
рест. ун-ту. Освіту здобувала в 
Клузькому, Бухарест, (західно- 
європ. філологія) і Харків, (за¬ 
кінчила 1954, укр. філологія) ун¬ 
тах. Досліджує укр. л-ру в зв’яз¬ 
ках з рум. і світовою л-рами. Ав¬ 
тор книги рум. мовою «Румунсько- 
українські літературні взаємини 
XIX — початку XX ст.» (1974, 
2-е доп. вид. 1977) та книг укр. мо¬ 
вою «Питання української поети¬ 
ки» (1974), «Українська радянська 
література» (1975), «Велика тра¬ 
диція» (1979). Л.-К. належать 
праці про Б. П. Хаіидеу і укр. 
фольклор; про Г. Сковороду, Т. 
Шевченка, Лесю Українку, О. 
Кобилянську, Ю. Яновського; про 

рум. письменників, які пишуть 
укр. мовою. В упорядкуванні Л.- 
К., з її передмовами і комента¬ 
рями в СРР видано «Антологію 
української класичної поезії 
(1970), «З книги життя. Антоло¬ 
гія українського класичного опо¬ 
відання» (1973), твори С. Яри- 
чевського (т. 1—2, 1977—78), ос¬ 
танні роки життя якого пройшли 
в Румунії. О. С. Романець. 

ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛбСА — се¬ 
лище в Іспанії (Андалусія), побли¬ 
зу якого 16.VII 1212 об’єднані 
війська іспанських королівств Ка- 
стілії, Леону, Арагону та Наварри 
на чолі з кастільським королем 
Альфонсом VIII розгромили війсь¬ 
ка Альмохадів. Ця битва стала 
переломним моментом в історії 
Реконкісти: після неї почався роз¬ 
пад д-ви Альмохадів та швидке 
тер. розширення ісп. королівства. 
ЛАСб (франц. Іаззо, від ісп. 1а- 
го — зашморг) — довга (15—ЗО м) 
мотузка з петлею на кінці для лову 
тварин. Л. плели з ременів, кін¬ 
ського волосу або вовни. Під різ¬ 
ними назвами було поширене в ба¬ 
гатьох народів Європи, Азії, Аф¬ 
рики, Америки. 
ЛАССАЛЬ (Ьаззаііе) Фердінанд 
(11. IV 1825, Бреслау, тепер Вроц- 
лав, ПНР — 31 .VIII 1864, Жене¬ 
ва) — діяч нім. робітн. руху, дріб- 
нобурж. соціаліст, філософ» пуб¬ 
ліцист, засновник лассальянства. 
Н. в сім’ї купця. У 1843—46 нав¬ 
чався в ун-тах Бреслау і Берліна. 
Адвокат. Брав участь у революції 
1848—49 в Німеччині, під час якої 
готував повстання в Дюссельдор¬ 
фі, співробітничав у «Новій Рейн¬ 
ській газеті». У листопаді 1848 
заарештований, засуджений до 6- 
міс. ув’язнення. У 1849—62 листу¬ 
вався з К. Марксом і Ф. Енгель¬ 
сом, називав себе їхнім прихиль¬ 
ником, але в осн. питаннях робітн. 
руху стояв на опортуністич. пози¬ 
ціях. Один із засновників першої 
робітн. партії Німеччини — Заг. 
нім. робітн. союзу (ЗНРС, 1863— 
75), його президент. Автор праць 
з теорії робітн. руху, філософії, 
права. Вбитий на дуелі. 

О. В. Долинський. 

ЛАССАЛЬДНСТВО — опортуніс¬ 
тична течія в нім. робітн. русі, од¬ 
на з форм дрібнобурж. соціалізму. 
Дістало назву від імені Ф. Лас- 
саля. Виникло на поч. 60-х рр. 19 
ст. Базувалося на висунутих Ф 
Лассалем догмах про заг. виборче 
право як універсальний політ, за¬ 
сіб визволення робітників, про 
створення з держ. допомогою ви¬ 
робничих асоціацій як шляху «за¬ 
провадження соціалізму» і мирного 
перетворення капіталістичної д-ви 
в «народну», а також на «залізно¬ 
му законі» заробітної плати. При¬ 
бічники Л. вважали д-ву вічною, 
надкласовою категорією, запере¬ 
чували класову боротьбу і револю¬ 
цію, вважали всі класи, крім про¬ 
летаріату, «суцільною реакційною 
масою». Лассальянці ігнорували 
боротьбу за створення профспілок, 
інтернац. характер робітн руху, 
підтримували контрреволюц. шлях 
об’єднання Німеччини «зверху». 
В період Інтернаціоналу 1-го Л. 
перешкоджало поширенню мар¬ 
ксизму в нім. робітн. русі і ство¬ 
ренню пролет. партії в Німеччині, 
шкідливо впливало на робітн. рух 

в ін. країнах. Ряд своїх положень 
лассальянцям вдалося включити 
в Готську програму. К. Маркс 
одним з головних завдань німець¬ 
кого пролетаріату вважав подо¬ 
лання впливу лассальянства. Л. 
було одним з ідейних дже¬ 
рел правого опортунізму. Окре¬ 
мі положення Л. використовують 
сучас. праві с.-д. лідери в бо¬ 
ротьбі проти марксизму. Критику 
Л. подано в працях К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори; 
т. 19. Маркс К. Критика Готської про¬ 
грами.— Енгельс Ф. Лист до А. Бе- 
беля; т. 31. Маркс К. Лист Людвігу 
Кугельману від 23.11 1865; т. 38. Ен¬ 
гельс Ф. Лист Августу Бебелю 1—2.У 
1891; Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 23. Август Бебель; т. 26. Під 
чужим прапором; т. 33. Держава і 
революція; Виноградская П. С. Фер- 
динанд Лассаль. М.—Л., 1926. 

О. В. Долинський, 

ЛАССАН Валентин Володимиро¬ 
вич (н. 17.VI 1923, Миколаїв) — 
укр. рад. театральний художник, 
засл. художник УРСР (з 1973). 
В 1943 закінчив Батумське худож¬ 
нє уч-ще. В 1946—47 працював у 
Львів, театрі опери та балету, з 
1947 (з перервою) — в Чернів. 
укр. муз.-драм, театрі ім. О. Ко- 
билянської (з 1964 — гол. ху¬ 
дожник). Оформив вистави: «Під¬ 
ступність і кохання» Ф. Шіллера 
(1942), «Свої люди — поквитає¬ 
мось» О. Островського (1958), 
«Вій» М. Кропивницького (за М. 
Гоголем, 1959), «Зачарований віт¬ 
ряк» М. Стельмаха (1969), «Алмаз¬ 
не жорно» І. Кочерги (1970), «Од¬ 
руження Бєлугіна» О. Островсь¬ 
кого і М. Соловйова (1970) та ін. 
ЛАССІЛА (Ьаззіїа) Майю (справж. 
ім’я та прізв.— Алгот Унтола 
Тієтявяйнен; 28.XI 1868, Тох- 
маярві — 21.V 1918, Хельсінкі) — 
фін. письменник. Один із зачина¬ 
телів пролет. л-ри Фінляндії. Літ. 
діяльність почав автобіограф, ро¬ 
манами «Хархама» і «Мартва» 
(обидва — 1909). Популярність 
Л. принесли гумористичні й сати¬ 
ричні повісті «По сірники» (1910), 
«Надто розумний» (1915), «Вос- 
креслий із мертвих» (1916), рома¬ 
ни «Безпорадні» (1913) і «Буди¬ 
нок загибелі» (1917). Автор п’єс 
«Коли закохуються вдівці» (1911), 
«Молодий мельник», «Коли цві¬ 
туть троянди» (обидві — 1912) та 
ін. Розстріляний фін. білогвардій¬ 
цями. 
Те.: Укр. перекл.- По сірни¬ 
ки.— Воскреслий із мертвих. К., 
1969; Рос. перекл.— Пирттипо- 
хья и ее обитатели.— Сверхумньїй.— 
Воскресший из мертвих. М., 1978. 

Е. А. Лисецька. 

ЛАССб (Лассус; Ьаззо, Ьаззиз) 
Орландо (справж. ім’я та прізв. — 
Ролан де Лассю; бл. 1532, Монс — 
14.VI 1594, Мюнхен) — франко- 
фламандський композитор. Най- 
видатніший представник нідер¬ 
ландської школи, майстер поліфо¬ 
нії. Як співак і капельмейстер ви¬ 
ступав у багатьох європ. країнах. 
З 1556 жив у Мюнхені, де співав 
у придворній капелі, 1563—94 
керував нею. Л.— автор понад 
2000 церковних (меси, мотети) та 
світських (мадригали, віланелли, 
пісні) творів. Серед них «Покаянні 
псалми» (1565), зб. мотетів «Ве¬ 
лике музичне творіння» (видано 
посмертно, 1604), хор «Луна». 
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ЛАСТИ — 1) В біології — 
видозмінені кінцівки у плазунів, 
птахів та ссавців, які вторинно 
перейшли до життя у воді. Викону¬ 
ють плавальну функцію. З сучас. 
плазунів Л. є у морських черепах; 
дві пари Л. мають пінгвіни. З ссав¬ 
ців 2 пари Л. у ластоногих і од¬ 
на — у китоподібних та сиренопо¬ 
дібних. 2) В спорті Л.—спец, фор¬ 
ми гумові вироби, що надягаються 
на ступні плавця для прискорення 
плавання. Застосовуються в під¬ 
водному плаванні. 
ЛАСТІВКА — спільна назва кіль¬ 
кох видів птахів родини ластівко¬ 
вих, що належать до різних родів. 
«ЛАСТІВКА» — укр. альманах, 
виданий 1841 Є. Гребінкою в Пе¬ 
тербурзі. В редагуванні «Л.» брав 
участь Т. Шевченко. В «Л.» надру¬ 
ковано уривки з п’єси І. Котля¬ 
ревського «Москаль-чарівник», по¬ 
вість Г. Квітки-Основ’яненка ««Сер¬ 
дешна Оксана», байки Л. Боро- 
виковського, ліричні вірші В. За¬ 
біли, Є. Гребінки, О. Афанасьєва- 
Чужбинського та ін., поетичні об¬ 
робки, добірка нар. пісень і прика¬ 
зок. У «Л.» вперше з’явилися п’ять 
творів Шевченка — -«Причинна», 
«На вічну пам’ять Котляревсько¬ 
му», «Тече вода в синє море», «Віт¬ 
ре буйний, вітре буйний!» і розділ 
з поеми «Гайдамаки». У «Л.» було 
надруковано й твори консерва¬ 
тивного характеру — П. і С. Писа- 
ревських, П. Кореницького, П. 
Куліша та ін. 
«ЛАСТІВКА», «Ластовка» — укр. 
ілюстрований журнал для дітей і 
молоді. Виходив 1869—81 у Львові 
спочатку як щотижневий додаток 
до газети «Учитель»; з 1875 — як 
самостійний орган. Видавець М. 
Клемертович, прихильник галиць¬ 
ких «москвофілів*, пропагував у 
журналі їхні ідеї. В «Л.» друку¬ 
валися вірші, оповідання, казки, 
статті істор., природознавчого та 
реліг. змісту, госп. поради тощо. 
В різний час було вміщено твори 
Т. Шевченка, С. Руданського, О. 
Духновича> Ю. Федьковича, М. 
Шашкевича та ін. Популяризува¬ 
лися твори К. Д. Угиинського. 
ЛАСТІВКОВІ (Нігшиііпісіае) — ро¬ 
дина птахів ряду горобцеподібних. 
Довж. тіла 9—23 см, маса 10—60 г, 
оперення на спині темне, на чере¬ 
ві — світле. Крила і хвіст довгі, 
загострені. Дзьоб сплющений, роз¬ 
різ рота дуже великий, мають доб¬ 
ре розвинені слинні залози. По¬ 
шир. по всій земній кулі, крім 
Антарктиди, Арктики і Нової 
Зеландії. У тропіч. широтах — 
мандрівні, у помірних — переліт¬ 
ні птахи. Зимують в Африці та 
Пд. Азії. Живуть переважно у 
відкритих місцевостях, багато ви¬ 
дів — синантропи (див. Синант¬ 
ропні організми). Добре літають. 
Гніздяться на скелях, будівлях 
тощо, деякі у норах, дуплах. Гніз¬ 
да роблять з землі, скріплюючи 
їх слиною. У кладці 3—7 білих 
або білих з рожевими плямочками 
яєць; насиджують 13—20 діб. На¬ 
гніздні птахи. Живляться комаха¬ 
ми, у т. ч кровосисними, яких 
схоплюють нальоту. Відомо 79 ви¬ 
дів (19 родів) Л., з них в СРСР— 
7 видів, у т. ч. в УРСР — 3: сільсь¬ 
ка (Нігипсіо гизііса), міська (Пеіі- 
сЬоп игЬіса), берегова (Кірагіа 
гірагіа). Л. О. С могоржевський. 

ЛАСТІВНЕВІ (Азсіеріасіасеае) — 
родина дводольних зрослопелюст¬ 
кових рослин. Трави, рідше кущі 
або напівкущі, часто з виткими 
стеблами. Листки здебільшого су¬ 
противні, прості. Квітки правиль¬ 
ні, двостатеві, зібрані в зонтики 
або напівзонтики. Плід — листян¬ 
ка; насінини з чубком. Бл. 1800 
видів (256 родів), поширених пе¬ 
реважно в тропіках і субтропіках 
земної кулі. В СРСР — бл. 40 
видів (9 родів), з них в УРСР 13 
видів (4 роди: ваточник, ласто¬ 
вень, обвійник, цинанхум). Ряд ви¬ 
дів Л.— лікарські рослини (засто¬ 
совуються при серцевих, жіночих 
та ін. захворюваннях). Деякі Л. 
вирощують як виткі декоративні 
рослини. 
ЛАСТОВЕНЬ (Уіпсеїохісит) — 
рід багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин або напівкущів родини ластів¬ 
невих. Листки прості, супротивні, 
яйцевидні або яйцевидно-ланцетні. 
Квітки дрібні, двостатеві, зібрані 
в пазушні зонтиковидні або кити¬ 
цевидні суцвіття. Плід із двох 
багатонасінних листянок. Понад 
200 видів, поширених в Європі, 
Азії, Австралії, Африці і Америці. 
В СРСР — понад 25 видів, з них 
в УРСР — 8 (за ін. джерелами, 12) 
Найпоширеніший Л. лікарсь¬ 
кий (V. оНісіпаІе, синонім Супап- 
сЬиш уіпсеїохісит) — зустріча¬ 
ється по всій УРСР (у степах, на 
узліссях, у лісах, на степових схи¬ 
лах, крейдяних відслоненнях, по 
чагарниках). Відвар і настойку або 
порошок з кореневища з коренями 
й насіння в нар. медицині викори¬ 
стовують при лікуванні діабету, 
серцевих, ниркових, гінекологіч¬ 
них та ін. захворювань. Отруйна 
рослина. Медонос. А. П. Лебеда. 
ЛАСТОВЙННЯ — пігментні пля¬ 
ми у людини, невеликі, округлої 
або неправильної форми, коричне¬ 
вого або жовтуватого кольору. Л. не 
випинається над рівнем шкіри, не 
лущиться, не викликає суб’єк¬ 
тивних відчуттів. Розташовується 
найчастіше на обличчі, а також 
на плечах, кистях та ін. частинах 
тіла; поява Л. зумовлена розла¬ 
дами пігментоутворення. З’явля¬ 
ється Л. в дитинстві або юнаць¬ 
кому віці, частіше у світловоло¬ 
сих людей. Навесні під впливом 
сонця, іонізуючої радіації інтен¬ 
сивність пігментації зростає. 
Профілактика — навесні 
та влітку — світлозахисні креми. 
Л ікування — місцеве, ефект 
тимчасовий. 
ЛАСТОНОГІ (Ріппіребіа) — ряд 
водяних ссавців. Тіло (довж. до 
6 м, маса до 3,5 т) обтічної форми, 
шия коротка, товста голова віднос¬ 
но маленька, вушних раковин не¬ 
має або вони недорозвинені (ву¬ 
хаті тюлені) кінцівки вкорочені, 
видозмінені в ласти; у всіх Л. 
задні ласти є органом руху у воді, 
а у моржів і котиків допомага¬ 
ють також* пересуватися й на сухо¬ 
долі. Волосяний покрив у дорос¬ 
лих Л. жорсткий, складається пе¬ 
реважно з остьового волосся бурого 
або рудого кольору, у мальків 
(більків) білий, м’який і пухнас¬ 
тий. Функцію ізоляції виконує 
товстий (до 6—8 см) шар підшкір¬ 
ного жиру. Зуби пристосовані до 
схоплювання і утримання здобичі, 
кутні з гострими вершинами, різці 

більш-менш редуковані, ікла доб¬ 
ре розвинені. Л. мають добрий 
слух, нюх, здатні до ехолокації, 
зір відносно слабий. Більшу час¬ 
тину життя проводять у воді, під 
водою можуть перебувати від 5—6 
до 20—40 хв; здійснюють далекі 
кормові міграції (див. Міграція 
тварин), іноді заходять у річки. 
Живляться перев. ракоподібними, 
молюсками, рибою. На суходіл або 
на кригу виходять для розмножен¬ 
ня та линяння. Статевозрілими 
стають не раніше 3-річного віку. 
Самка після 9—12-місячної ва¬ 
гітності раз на рік народжує 1 
маля. Більшість Л. стадні твари¬ 
ни, на суходолі утворюють леж¬ 
бища. Полігами (див. Полігамія 
в біології). Пошир, майже в усіх 
морях планети, особливо в холод¬ 
них та помірних широтах, є озер¬ 
ні форми. 35 сучас. видів, об’єд¬ 
наних у 3 родини: тюленеві, або 
справжні тюлені (РЬосібае), ву¬ 
хаті тюлені, або сивучеві (ОІагіі- 
бае), та моржеві (ОбоЬаеііісІае) з 
одним сучас. видом—морж. В СРСР 
— 12 видів, в УРСР (в Чорному 
м.) — 1 вид: тюлень-монах (Мо- 
пасГіиз топасГшз), зрідка зустрі¬ 
чається в прибережних р-нах між 
гирлом Дунаю та о. Зміїним. Біль¬ 
шість Л.— пром. тварини, здобу¬ 
вають заради м’яса, жиру, шку¬ 
ри та хутра, особливо ціниться 
хутро котиків. Промисел деяких 
Л. нормований. Окремі ласто¬ 
ногі (напр., лаптєвський підвид 
моржа, ладозька нерпа) зане¬ 
сені до Червоної книги СРСР. 
Філогенетично Л. близькі до на¬ 
земних хижаків, від яких вони ві¬ 
докремились на поч. неогенового 
періоду. Натер. України (в Кри¬ 
му) відомі викопні рештки кількох 
видів тюленів. О. П. Корнеєв. 
латАкія — місто на Зх. Сірії, 
адм. ц. мухафази (губернаторст¬ 
ва) Латакія. Важливий порт на 
Середземному морі. Початковий 
пункт з-ці Л. — Халеб — Ель-Ка- 
мишли, збудованої за допомогою 
СРСР. 126 тис. ж. (1970). 3-д 
електродвигунів, невеликі бавовно¬ 
очисні, текст, (вироби, шовкових 
тканин), борошномельні, олійниць¬ 
кі (оливкова олія), консервні, тю¬ 
тюнові підприємства. Поблизу Л.— 
добування бітуму. Університет. 
ЛАТАТТЯ, водяна лілея (Мут- 
рЬаеа) — рід рослин родини латат¬ 
тєвих. Багаторічні безстеблі трави 
з товстим горизонтальним корене¬ 
вищем. Листки на довгих черешках 
із суцільною цілокраєю глибоко- 
серцевидною пластинкою, що пла¬ 
ває на поверхні води. Квітки по¬ 
одинокі, на довгих квітконіжках, 
плаваючі, з численними пелюш¬ 
ками і тичинками. Плід м’ясистий, 
нерозкривний, багатонасінний. Бл. 
50 видів, пошир, по всій земній 
кулі. В СРСР — 4 види, з них в 
УРСР — 3. Найчастіше зустріча¬ 
ються Л. біле (М.аІЬа) і Л. сніжно- 
біле (N1. сапсіісіа). До роду Л. на¬ 
лежать поширені в Пн. Африці 
єгипетський лотос (N1. ІОІ05) та 
блакитний лотос (N1. соегиіеа) — 
т. з. лотос. 
УіАТАШ Юрій Вадимович (н. 18. 
IV 1930, Харків) — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі електрометалургії, 
доктор тех. наук (з 1969). Член 
КПРС з 1979. Після закінчення 
(1953) Київ, політех. ін-ту пра- 

ЛАТАШ 

Б. М. Ласкорін. 

Ф. Лассаль. 

О. Лассо. 
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ЛАТВІЙСЬКА РСР 

Герб Латвійської 
РСР. 

ЛАТВІЙСЬКА 
РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА 

Площа — 63,7 тис. км* 

Населення — 2529 тне. 
чол. (на 1.1 1980) 

Столиця — м. Рига 

цює в Ін-ті електрозварювання ім. 
Є. О. Патона АН У РСР. Осн. га¬ 
лузь наук, діяльності — дослід¬ 
ження і розробка способів одер¬ 
жання особливо якісних металів 
та їхніх сплавів на основі електро¬ 
шлакової і плазмової технології. 
Ленінська премія, 1963. 
ЛАТВГЙСЬКА РАДЯНСЬКА СО¬ 
ЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА, 
Латвія. 
Загальні відомості. Латв. РСР ут¬ 
ворена 21.VII 1940; у складі СРСР 
з 5.VIII 1940. Розташована на 
Пн. Зх. СРСР. На Зх. омивається 
водами Балтійського м. і Ризької 
зат. На Пн. межує з Ест. РСР, на 
Сх.— з РРФСР, на Пд. Сх.— з 
БРСР, на Пд.— з Лит. РСР. Поді¬ 
ляється на 26 районів, має 56 міст 
і 36 с-щ міськ. типу. Карти див. 
на окремому аркуші, с. 144—145. 
Державний лад. Латв. РСР — су¬ 
веренна рад. соціалістична д-ва, 
що входить до складу СРСР. Дію¬ 
чу Конституцію Латв. РСР прий¬ 
нято 18.IV 1978 позачерговою 8-ю 
сесією Верховної Ради Латв. РСР 
9-го скликання. Найвищий орган 
держ. влади і єдиний законодав¬ 
чий орган Латв. РСР — однопалат¬ 
на Верховна Рада Латв. РСР, що 
обирається строком на 5 років. 
Верховній Раді Латв. РСР підзвіт¬ 
на обирана нею Президія Верхов¬ 
ної Ради Латв. РСР — постійно 
діючий орган Верховної Ради рес¬ 
публіки, який здійснює в межах, 
передбачених Конституцією Латв. 
РСР, функції найвищого органу 
держ. влади республіки в період 
між її сесіями. Верховна Рада 
Латв. РСР утворює Уряд Латв. 
РСР — Раду Міністрів Латв. 
РСР — найвищий виконавчий та 

Населені пункти, що їх у жовтні 1917 р. зай- 
Ц*СіС няли революційні російські й латиські 

частини 

|?ьи її ізі? ,| Проголошення Радянської влади в Латвії 

. *# * * * Територія Латвії, на якій буяо встановлено 
Радянську владу (кін. 1917 р.) 

* Підпільні більшовицькі організації в 1918 р: 

_ Основні напрями наступу Червоної Армії 
в грудні 1918 р. -січні 1919 р. 

3.11910 Да‘-И визволення Червоною Армією основних 
населених пунктів від німецьких окупантів 

Територія, окупована на початку 
1919 р. військами інтервентів і 
буржуазних націоналістів 

Напрями наступу інтервентів І 
контрреволюційних частин у 1919 р. 

Військові кораблі біля берегів 
Латвії: 

.£•1, Англії в 1918 р. 
Ім-1 Англії. Франції та США в 1919р. 

Сучасні кордони 
Латвійської РСР 

розпорядчий орган держ. влади 
республіки. Місцевими органами 
держ. влади в районах, містах, се¬ 
лищах і селах Латв. РСР є відпо¬ 
відні Ради нар. депутатів, що оби¬ 
раються строком на 2,5 року. Всі 
Ради нар. депутатів Латв. РСР 
обираються громадянами, які до- 
сягли 18 років, на основі заг., рів¬ 
ного й прямого виборчого права 
при таємному голосуванні. Най¬ 
вищий суд. орган республіки — 
Верховний Суд Латв. РСР, обира¬ 
ний Верховною Радою Латв. РСР 
строком на 5 років. 
Природа. Береги Л. низовинні, ма¬ 
ло розчленовані. На Пн. Зх., між 
Балтійським м. і Ризькою зат.— 
Курземський п-ів, відокремлений 
від о. Сааремаа (Ест. РСР) Ір- 
бенською протокою. Поверхня рес¬ 
публіки — низовинна погорбована 
рівнина. Вздовж узбережжя Бал¬ 
тійського м. простягається При¬ 
морська низовина шир. від 2—3 до 
50 км з пасмами дюн, місцями до 
20—40 м заввишки. В зх. частиці 
Л. розташована Курземська висо¬ 
чина (вис. до 184 м), розчленована 
долиною р. Венти на Зх.-Курзем- 
ську і Сх.-Курземську; в центр, 
частині — Середньолатвійська ни¬ 
зовина, в східній — Відземська (з 
найвищою точкою Л.— г. Гайзінь- 
калнс, 311 м) та Латгальська (вис. 
до 289 м) височини. Корисні ко¬ 
палини: нафта, торф, буре вугіл¬ 
ля, кварцові піски, глини, піско¬ 
вики, доломіти, вапняки. Джере¬ 
ла мінеральних вод. По берегах 
Балтійського м. і Ризької зат. 
зрідка трапляється янтар. 
Клімат перехідний від морського 
до континентального. Зима м’яка, 
часті відлиги. Пересічна т-ра січ¬ 
ня від —2, —3° (на Зх.) до —7° 
(на Сх.), липня — від +16 до +18*. 
Опадів 550—800 мм на рік. Веге¬ 
таційний період 175—195 днів. 
Велика хмарність (150—180 похму¬ 
рих днів на рік). 
На території республіки густа 
сітка річок (777 річок довж. по¬ 
над 10 км), які належать до бас. 
Балтійського м., найбільші: Дау- 
гава {Західна Двіна), Лієлупе, 
Вента, Гауя. Судноплавні на ок¬ 
ремих ділянках Даугава, Лієлупе 
й Вента (в нижній течії). В рес¬ 
публіці — понад 3 тис. озер, най¬ 
більші з них — Лубанас, Резнас, 
Буртнієку, Усмас, Лієпаяс. Най¬ 
глибше озеро—Дрідза (65,1 м). 
Озера використовують для риб¬ 
ного г-ва. Грунти переважно дер¬ 
ново-підзолисті, на Пд. Зх.— дер¬ 
ново-карбонатні. Л. лежить в 
зоні мішаних лісів (бл. 40% тер. 
вкрито лісом, осн. породи — сосна, 
ялина, береза); 4,7% тер. зайнято 
болотами, 4% — луками. Осн. 
представники тваринного світу — 
зайці (русак і біляк), білка, козу¬ 
ля, лось, олень, лисиця, борсук, 
куниця, єнотовидний собака. Ре¬ 
акліматизовано дику свиню і боб¬ 
ра. Пром. риби — салака, кілька, 
лосось, таймень, рибець, бельдю- 
га, вугор, а також мінога. Для охо¬ 
рони природи в Л. створено 4 запо¬ 
відники (Слітере, Крусткални, 
Гріні та Моріцсала), 148 заказни¬ 
ків, нац. парк «Гауя». 3. Спуріс. 

Населення. Осн. населення — ла¬ 
тиші (1344 тис. чол.; 1979, пере¬ 
пис). В республіці живуть також 
росіяни (821 тис. чол.), білоруси, 

поляки, українці (67 тис. чол.), ли¬ 
товці, євреї та ін. Пересічна гу¬ 
стота населення — 39,6 чол. на 
1 км2 (1980). Міськ. населення — 
68%. Найбільші міста: Рига, 
Даугавпілс, Лієпая, Єлгава, Юр- 
мала. 
Історія. Людина заселила тер. Л. 
за часів мезоліту (9—4-е тис. до 
н. е.). Вважають, що населення 
цієї території епохи неоліту на¬ 
лежало до фінно-угорських пле¬ 
мен; у 2-му тис. до н. е. тут з’яви¬ 
лися предки балтійських чи ла¬ 
тне.-лит. племен. У перших століт¬ 
тях н. е. сформувалися гол. ет¬ 
нічні спільності — латгали, зем- 
гали, курші, які згодом стали ком¬ 
понентами латис. народності. В 
10—12 ст. на тер. Л. формували¬ 
ся феод, відносини, виникали ук¬ 
ріплені міста, з’явилися перші 
держ. утворення. Торг., політ, 
і культур, зв’язки з сусідньою Ки¬ 
ївською Руссю позитивно вплива¬ 
ли на розвиток економіки, сусп. 
відносин і культури населення Л. 
З Давньої Русі почало проникати 
сюди християнство. Агресія ні¬ 
мецьких феодалів і католицької 
церкви, що почалася в кін. 12 ст., 
перервала дальший розвиток держ. 
утворень на тер. Л. Незважаючи 
на мужню боротьбу населення про¬ 
ти загарбників та підтримку її з 
боку руських і литовців, нім. фео¬ 
далам до кін. 13 ст. вдалося під¬ 
корити латис. та ест. землі, які 
було об’єднано під заг. назвою 
Лівонія (див. також Лівонський 
орден). Панування нім. феодалів 
затримало процес консолідації ла¬ 
тис. народності, який завершився 
в 16 — на поч. 17 ст. Під час Лі¬ 
вонської війни 1558—83 та польс.- 
швед. війни 1600—29 різні частини 
Л. опинилися в залежності від 
Польщі та Швеції. Під час Пів¬ 
нічної війни 1700—21 рос. війська 
1710 здобули Ригу, за Ніштадт- 
ським мирним договором 1721 Шве¬ 
ція відмовилася від своїх володінь 
у Сх. Прибалтиці (на тер. Л.— 
область Відземе з Ригою) на ко¬ 
ристь Росії. Почалося об’єднання 
роздробленої тер. Л. у складі Рос. 
імперії. За 1-м поділом Польщі 
1772 до Росії було приєднано Лат- 
галію (сх. частина Л.), 1795 — 
Курляндське герцогство (див. Кур¬ 
ляндія), Пілтенську обл. (пн.-зх. 
частина Л.). Ці території увійшли 
до складу Курляндської, Ліфлянд¬ 
ської і частково Вітебської губ. 
Об’єднання тер. Л. створило перед¬ 
умови для складання латис. бурж. 
нації. В кін. 18 — 1-й пол. 19 ст. 
в Л. відбувався розклад феод.- 
кріпосницького ладу і зародження 
капіталістичних відносин. Заго¬ 
стрення класової боротьби змуси¬ 
ло царський уряд провести агр. 
реформу в Курляндській (1817) й 
Ліфляндській (1819) губерніях. 
Селянам надали особисту волю, 
але вся земля залишилася у влас¬ 
ності поміщиків. У 2-й пол. 19 ст. 
в Л. широко розвивалися капіта¬ 
лістичні відносини, почалося фор¬ 
мування робітн. класу. Під впли¬ 
вом виступів робітників у 70—80-х 
рр. розвивався рух демократичної 
інтелігенції, який з 1893 дістав наз¬ 
ву «Яуна страва» («Нова течія»). 
Ідейним [центром руху стала газ. 
«Дієнас лапа» («Денний листок), 
що виходила ще з 1886. Редакто- 



рами її з кін. 80-х рр. були П. І. 
Стучка та Я. Райніс. В газеті по¬ 
ряд з перекладами творів рос. 
письменників публікувалися твори 
І. Я. Франка. На поч. 20 ст. ук¬ 
раїнці, які жили в Л., створили 
в Ризі укр. т-во ««Громада», що 
популяризувало тут укр. куль¬ 
туру. В 90-х рр. 19 ст. в Л. виник¬ 
ли перші марксистські гуртки (в 
м. Лієпаї). В 1899 створено с.-д. 
орг-цію в Ризі; протягом 1900— 
02 с.-д. орг-ції виникли в ін. містах 
і сільс. місцевостях Л. Навесні 
1900 в Ригу приїздив В. І. Ленін, 
щоб встановити зв’язки з місцеви¬ 
ми соціал-демократами. Великий 
вплив на розвиток революц. робітн. 
руху в Л. мала ленінська газ. 
*Искра>. В червні 1904 на І з’їзді 
латис. с.-д. орг-цій створено Латис. 
с.-д. робітн. партію (ЛСДРП), її 
друкованим органом стала газ. 
«Циня» (-«Боротьба»; виходить з 
березня 1904). ЛСДРП керувала 
революц. виступами трудящих у 
роки революції 1905—07. В 1906 
ЛСДРП ввійшла до РСДРП і 
стала автономною тер. орг-цією в 
и складі — Соціал-демократією 
Латис. краю (СДЛК; з 1917—Соці¬ 
ал-демократія Латвії, СДЛ). У 
1911—14 під керівництвом біль¬ 
шовиків у Л. розгорнувся страйко¬ 
вий рух, що мав переважно політ, 
характер. У роки 1-ї світової війни 
1914—18 з весни 1915 Л. стала аре¬ 
ною воєнних дій. Нім. війська в 
кін. року окупували Курляндську 
губ. Рос. командування створило 
латис. військ, формування (згодом 
латиські стрільці разом з укр. 
робітниками й селянами брали 
активну участь у розгромі військ 
інтервентів і внутр. контрреволю¬ 
ції на Україні). У внутр. губернії 
Росії з Л. було евакуйовано понад 
400 підприємств з робітниками, 
частина з них стала до ладу на 
Україні, зокрема в Харкові та 
ін. містах. Латис. робітники ак¬ 
тивно включилися в революц. бо¬ 
ротьбу. СДЛК з перших днів 
війни зайняла інтернаціоналістсь¬ 
кі позиції, виступивши проти вій¬ 
ни, за повалення самодержавства. 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції в неокупо- 
ваних районах в листопаді — груд¬ 
ні 1917 було встановлено Рад. 
владу. 16—18 (29—31).ХІІ 2-й 
з’їзд Рад робітн., сел. і беззем. 
депутатів у м. Валмієрі створив 
Рад. уряд Л. на чолі з Ф. Розі- 
нем. Центром Рад. Л. стало м. 
Валка. В лютому 1918 нім. війська 
захопили всю тер. Л., встановивши 
туї режим терору й гноблення. Піс¬ 
ля поразки Німеччини у 1-й світо¬ 
вій війні її війська за згодою 
Антанти залишилися в Л. 18.XI 
було створено бурж. тимчасовий 
уряд Л. на чолі з К. Ульманісом. 
Протягом листопада — грудня 1918 
в Л. відбувалися масові виступи 
проти інтервентів і бурж. тимчасо¬ 
вого уряду. На місцях почали 
виникати військово-революційні 
комітети, у великих містах — 
Ради. 4.XII 1918 ЦК СДЛ за учас¬ 
тю представників Ризької і Валк- 
ської Рад прийняв рішення про 
створення Рад. уряду Л. на чолі 
з П. І. Стучкою. До кін. січня 
1919 Рад. владу було встановлено 
майже на всій тер. Л. 13—15.1 
1919 в Ризі відбувся 1-й Вселатв. 

з’їзд Рад, який оголосив Л. со¬ 
ціалістич. рад. республікою, прий¬ 
няв конституцію, обрав ЦВК Лат¬ 
вії і затвердив уряд. 
В 1920 Рад. владу в Л. було пова¬ 
лено і встановлено бурж. диктату¬ 
ру. В серпні 1920 уряд бурж. Л. 
уклав з РРФСР мирний договір. 
У 1934 в Л. встановлено фашист, 
диктатуру. В умовах 2-ї світової 
війни 5.Х 1939 між СРСР і Л. 
було укладено пакт про взаємо¬ 
допомогу. Але реакційна верхівка 
саботувала його. Дворушницька 
політика бурж. правителів Л. ви¬ 
кликала масові протести трудящих. 
17.VI 1940 для забезпечення вико¬ 
нання договору рад. війська за 
згодою латв. уряду вступили в Л. 
Трудящі Л. під керівництвом Ком¬ 
партії Л. 20. VI 1940 повалили 
фашист, режим і створили нар. 
уряд. Це стало початком соціаліс¬ 
тич. революції 1940 в Л. 5^111 
1940 Верховна Рада СРСР прийня¬ 
ла Л. до складу Рад. Союзу на 
правах союзної республіки. В 
1940 — 1-й пол. 1941 в Л. прово¬ 
дилися соціалістич. перетворення. 
З перших днів Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 тер. Л. стала аре¬ 
ною воєнних дій. До 8 .VII всю тер. 
республіки окупували нім.-фашист, 
війська. Тут діяли партизани (по¬ 
над 20 тис. чол.) і підпільники. 
Визволення Л. від загарбників за¬ 
вершилося в травні 1945. Понад 150 
тис. рад. воїнів загинуло за виз¬ 
волення Л. В цих боях брали 
участь представники багатьох на¬ 
родів СРСР, у т. ч. українці. По¬ 
над 20 тис. воїнів латис. корпусу 
і партизанів нагороджено ордена¬ 
ми і медалями, звання Героя Рад. 
Союзу удостоєно 28 уродженців 
Л. За 1945—50 трудящі Л., спи¬ 
раючись на допомогу братніх рес¬ 
публік, і зокрема УРСР, відбу¬ 
дували нар. г-во. Проведено со¬ 
ціалістичну реконструкцію пром- 
сті, колективізацію с. г., культур, 
революцію. В ході соціалістичного 
будівництва змінилася класова 
структура суспільства в республі¬ 
ці. Латис. народ консолідувався 
в соціалістичну націю. В умовах 
розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства трудящі Л. разом з усі¬ 
ма народами Рад. Союзу працюють 
над створенням матеріально-тех. 
бази комунізму. Республіку на¬ 
городжено орденами Леніна (1965), 
Дружби народів (1972), Жовтне¬ 
вої ^ Революції (1980). 

Т. Зейд, Е. Жагар. 
Комуністична партія Латвії ство¬ 
рена в червні 1904 на І з’їзді латис. 
с.-д. орг-цій під назвою Латиська 
соціал- демократична робітнича 
партія (ЛСДРП). Поряд з ЛСДРП 
у Латвії працювали орг-ції РСДРП. 
У 1906 ЛСДРП ввійшла до РСДРП 
як авт. тер. орг-ція під назвою 
Соціал-демократія Латиського 
краю (СДЛК). У 1917 переймено¬ 
вана на Соціал-демократію Лат¬ 
вії (СДЛ), 1919 — на Комуністич¬ 
ну партію Латвії (КПЛ). З 1920 
до створення Латв. РСР (1940) 
діяла нелегально. В 1940 під наз¬ 
вою Комуністична партія (більшо¬ 
виків) Латвії — КП(о)Л — ввійш¬ 
ла до складу КПРС. 
З жовтня 1952 має сучас. назву. 
На 1.1 1979 налічувала 154 789 
членів і кандидатів у члени пар¬ 
тії. Черговий, XXII з’їзд відбувся 

22—23.1 1976. Перший секретар 
ЦК Компартії Латвії (з 1966) — 
А. Е. Восс. ЛКСМ Латвії засн. в 
лютому 1919. На 1.1 1979 в її лавах 
було 302 902 комсомольці. 
Профспілки Латвії на 1.1 1979 на¬ 
лічували 1 394 089 чол. 
Народне господарство. Латв. РСР 
— республіка високорозвинутої 
пром-сті та інтенсивного механізо¬ 
ваного с. г. Нар. г-во Л. є складо¬ 
вою частиною єдиного народногос¬ 
подарського комплексу СРСР. Ви¬ 
діляється розвинутими електрон¬ 
ною, електротех. і радіотех. пром- 
стю та приладобудуванням. Вели¬ 
кого розвитку набули трансп. і 
с.-г. машинобудування, хім., хім.- 
фарм. і мікробіологічна пром-сть. 
Виникла сучас. рибодобувна й пе¬ 
реробна пром-сть. С. г. спеціалізу¬ 
ється гол. чин. на вироби, м’ясо- 
мол. продукції. В 1978 у вало¬ 
вому сусп. продукті Л. на пром-сть 
припадало 66%, с. г. — 16%, 
буд-во —7% , транспорт і зв’язок — 
4%. Капіталовкладення в нар. 
г-во Л. 1978 становили 1195 млн. 
крб. (1940 — 11 млн. крб., 1965 — 
605 млн. крб.). Продуктивність 
праці 1978 зросла проти 1965: в 
пром-сті — в 2 рази, в буд-ві — в 
1,6 раза, в с. г.— в 1,8 раза. Нац. 
доход Л. збільшився за 1971 — 
78 в 1,46 раза. Виплати й пільги 
з сусп. фондів споживання зросли 
за 1971—78 на 60%, роздрібний 
товарооборот — на 47 %. За цей 
же час введено в дію 8738 тис. м2 
заг. (корисної) житл. площі. Латв. 
РСР входить до Прибалтійського 
екон. району СРСР. 
Промисловість Л. являє 
сооою в основному комплекс об¬ 
робних галузей. Гол. енерг. ресур¬ 
си республіки — торф та гідроенер¬ 
гія. Електроенергетика представ¬ 
лена гідроелектростанціями (Пля- 
вінська, Кегумська й Ризька ГЕС) 
і тепловими електростанціями 
(Ризька ТЕЦ-1, Ризька ТЕЦ-2). 
Енергосистема Л. входить до Пн.- 
Зх. об’єднаної енергосистеми. Важ¬ 
ка індустрія республіки значною 
мірою розвивається на довізних 
сировині й паливі. Провідними 
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ЗРОСТАННЯ 
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ 
ПРОДУНЦП 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
0940=1) 42 

1945 1965 1975 1978 

Виробництво основних видів промислової продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1978 

Електроенергія млрд. 
кВт • год 0,25 1,5 2,9 4,7 

Хімічні волокна і нитки гис. т — 10,1 25,7 36 

Вагони пасажирські магіст¬ 
ральні шт. _ 578 660 685 
Вагони трамвайні » — 202 250 241 

Мікроавтобуси тис. шт. — 1,7 7,1 12,0 
Дизелі і дизельгенератори тис. к. с. — 183 283 298 

Папір тис. т 24,4 98,4 174 162 

Лінолеум млн. м2 — 4,3 5,5 6,4 

Радіоприймачі, радіоли 
Панчішно-шкарпеткові 

тис. шт. 21,5 

3.3 

1188 

37,3 

2390 

64,7 

2420 

67,1 вироби млн. пар 
Білизняний трикотаж млн. шт. 3,2 25,3 25,1 25,3 
Верхній трикотаж » 0,2 6,5 19,1 17,9 
Взуття шкіряне млн. пар 1,0 9,3 10,3 10,1 
Масло тваринне * тис. т 23 34,3 34,6 36 

М’ясо * » 53,8 86,7 193,2 197,5 

Консерви * млн. ум. 
381 банок 8,8 167,6 339,2 

Цукор-пісок тис. т 41,0 186.3 256,1 262,6 

* Дані належать до промислового виробництва. 
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Замок у Цесісі. 13— 
16 ст. 

в пром-сті Л. є машинобудування й 
металообробка (1/4 заг. обсягу 
продукції пром-сті). Заново ство¬ 
рено ряд галузей: приладобуду¬ 
вання, трансп., автомоб. і енерг. 
машинобудування та електронну 
пром-сть. Осн. маш.-буд. підпри¬ 
ємства розміщені в Ризі, Лієпаї, 
Вентспілсі, Резекне. Даугавпілсі. 
Хім. пром-сть виробляє мінераль¬ 
ні добрива, хім. волокна, лаки, 
фарби, мед. препарати та ін. (Дау¬ 
гавпілс, Олайне, Рига, Добеле). 
Підприємства лісової, паперової 
та деревообр. пром-сті зосередже¬ 
но в Ризі, Даугавпілсі, Лієпаї, 
Валмієрі, Кулдізі. На Пд. Зх. 
Риги збудовано Болдерайський 
комбінат комплексної переробки 
деревини. Л. виробляє понад 75% 
союзного експорту сірників і сір¬ 
никової соломки (Рига, Лієпая). В 
Юрмалі збудовано ф-ку перфокарт 
для лічильно-обчислювальних ма¬ 
шин. Розвинута пром-сть буд. мате¬ 
ріалів (цеменг і шифер — в Ризі 
і с-щі Броцени, скловолокно — у 
Валмієрі, лінолеум — у Лієпаї). 
З галузей легкої пром-сті особливо 
розвинуті текст. (Рига, Єлгава), 
трикотажна (Рига, Огре), швейна 
(Рига, Даугавпілс) і взуттєва (Ри¬ 
га, Лієпая). В Лієпаї збудовано 
комбінат галантерейних виробів. 
Гол. галузі харч, пром-сті — м’ясо- 
молочна (Рига, Валмієра, Лієпая, 
Резекне, Даугавпілс) і риона (Рига, 
Вентспілс, Лієпая). Розвинута та¬ 
кож плодоовочеконсервна, борош¬ 
номельно-круп’яна та комбікормо¬ 
ва пром-сть. Широко відома про¬ 
дукція ризького парфюмерно-кос¬ 
метичного з-ду «Дзінтарс». Поши¬ 
рене худож. ткацтво, вишивання, 
плетіння, худож. обробка шкіри, 
металу, янтарю, дерева. 

Посівні площі сільськогосподар¬ 
ських культур (тис. га) 

А. Цірюліс. 
1936-37. 

Гобелен. 

Посівна площа 1950 1978 

Вся посівна площа 1413 1655 

Зернові культури 805 740 

в т. ч. пшениця 134 102,1 
жито 229 111 

ячмінь 111 404 

Технічні культури 60 ЗО 
в т. ч. льон-довгунець 
цукрові буряки 

33 18 

(фабричні) 17 11 

Картопля 149 107 

Овочі 16 14 

Кормові культури 383 764 

Валовий збір найважливіших 
сільськогосподарських культур 
(тис. т) 

С.-г. культури 1950 1978 

Зернові культури 732 1119 

в т. ч. пшениця 124 254 

жито 212 194 

ячмінь 98 564 

Льоноволокно 
Цукрові буряки 

11 2 

(фабричні) 247 293 
Картопля 1934 1206 

Овочі 241 185 

Фрукти і ягоди 9 165 

Сільське господарст¬ 
во Л. спеціалізується на молоч¬ 
ному й племінному тваринництві 
та свинарстві беконного напряму. 
Заг. обсяг валової продукції с. г. 
республіки 1978 збільшився проти 
1913 в 2,5 раза, а порівняно з 
1965 — на 19%. На кін. 1979 в Л. 
було 347 колгоспів, у т. ч. 11 рибо¬ 
ловецьких, та 243 радгоспи. У с. г. 
працювало 32,2 тис. тракторів 
(фіз. одиниць), 6,5 тис. зернозби¬ 
ральних комбайнів, 19,6 тис. ван¬ 
тажних автомобілів. С.-г. угіддя 
Л. 1978 становили понад 39% заг. 
площі республіки (2,5 млн. га), 
з них орні землі — 68,6%, сіно¬ 
жаті — 8,3%, пасовища — 21,6%. 
Площа осушених земель 1978 ста¬ 
новила 1758,5 тис. га. Осн. галуз¬ 
зю с. г. Л. є тваринництво. Пого¬ 
лів’я (тис., 1.1 1979): великої ро¬ 
гатої худоби — 1389 (в т. ч. ко¬ 
рів — 567), свиней — 1413, овець і 
кіз — 217, птиці — 10,1. Розвинуті 
також конярство, птахівництво. 
Поширене бджільництво, рибницт¬ 
во, звірівництво (норка, сріблясті 
лисиці, песці). В 1978 в Л. вироб¬ 
лено: м’яса (в забійній вазі) — 267 
тис. т, молока — 1744 тис. т, яєць— 
747 млн. шт., вовни — 0,5 тис. т. 
У землеробстві значне місце по¬ 
сідають посіви кормових культур, 
а також цукр. буряків (на Зх.) і 
льону (на Сх.). Вирощують також 
жито, пшеницю, ячмінь, овес, кар¬ 
топлю, овочі. 
Садівництво розвинуте здебільшо¬ 
го на Зх. і Пд. республіки. В 1978 
площа плодово-ягідних насаджень 
у плодоносному віці становила 
ЗО тис. га (1940 — 9 тис. га). По¬ 
ширене квітництво. 
В республіці широко здійснюється 
спеціалізація і концентрація с.-г. 
вироби, на основі міжгосподарсь¬ 
кого кооперування і агропромис¬ 
лової інтеграції. На кін. 1978 в 
Л. створено 47 міжгосп. під¬ 
приємств і орг-цій, в т. ч. буді¬ 
вельних — 25. 
Т ранспорт. Осн. вид транс¬ 
порту — залізничний (96% ван- 
тажообороту республіки) і морсь¬ 
кий. Довжина з-ць заг. користу¬ 
вання 1978 становила 2,45 тис. 
км. Осн. залізничні лінії: Рига — 
Москва з відгалуженням Даугав¬ 
пілс — Орел, Рига — Псков — Ле¬ 
нінград, Рига — Вільнюс, Рига — 
Калінінград. Автошляхів — 24,3 
тис. км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 14,9 тис. км. Гол. мор. пор¬ 
ти: Рига і Вентспілс. Велике зна¬ 
чення мають мор. порти у зовніш- 
ньоторг., операціях СРСР. Судно¬ 
плавні на окремих ділянках рр. 
Лієлупе, Даугава й Вента. Авіалі¬ 
нії сполучають Ригу з великими 
містами країни та окремими рай¬ 
центрами республіки. Трубопро¬ 
відний транспорт представлений 
газопроводами з Дашави (УРСР) 
і Вуктила (Комі АРСР), нафто¬ 
проводом Полоцьк (БССР) — 
Вентспілс. Г. Ю. Берклавс. 
Охорона здоров’я. В 1978 в Л. на¬ 
лічувалося 33,4 тис. лікарняних 
ліжок — 132,3 ліжка на 10 тис. ж. 
(1940 було 12 тис. ліжок — 63 
ліжка на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 10,8 тис. лікарів — 
42,6 лікаря на 10 тис. ж. (1940 
було 2,5 тис. лікарів — 13,3 лікаря 
на 10 тис. ж.) та 27,4 тис. осіб се¬ 
ред. мед. персоналу. Лікарів го¬ 

тують у Ризькому мед. ін-ті. Ві¬ 
домі кліматичні курорти Сігулда, 
Лієпая та кліматичні (Булдурі та 
ін.) і бальнеологічні (Кемері, Яун- 
кемері) курорти Юрмали. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. Після від¬ 
новлення в Л. Рад. влади 1940 було 
закладено основу для розвитку рад. 
системи нар. освіти. Навч. заклади 
стали державними, школу відокрем¬ 
лено від церкви, проголошено без¬ 
платне навчання. За післявоєнні 
роки в Л. здійснено заг. обов’яз¬ 
кову неповну серед, освіту, запро¬ 
ваджено заг. серед, освіту. В 
1978/79 навч. р. в 1 тис. загально- 
осв. шкіл налічувалося 300 тис. 
учнів, у 54 серед, спец. навч. за¬ 
кладах — 43,6 тис., у 10 вищих 
навч. закладах — 47 тис. студен¬ 
тів. Найбільші вузи: Латвійський 
університет імені П. Стучки, 
політех. ін-т, мед. та ін-т інжене¬ 
рів цивільної авіації, консервато¬ 
рія, всі — у Ризі, Латв. с.-г. акаде¬ 
мія в Єлгаві та ін. У 1977 профес.- 
тех. уч-щами підготовлено 19,1 тис. 
кваліфікованих робітників. У рес¬ 
публіці діють Академія наук Лат¬ 
війської РСР (14 наук, установ; 
57 академіків і членів-кореспонден¬ 
тів), Латв. н.-д. ін-т лісогосп. проб¬ 
лем, Центр, н.-д. ін-т автоматизо¬ 
ваних систем управління цивіль¬ 
ної авіації, Всесоюзний ін-т мор. 
геології і геофізики, Латв. н.-д 
ін-т легкої пром-сті та ін. Всьо¬ 
го в республіці працює 12,1 тис. 
наук, працівників, зокрема 300 
докторів і 4 тис. канд. наук (1978). 
В Л.— 1,4 тис. масових б-к (23,3 
млн. одиниць зберігання), 10 теат¬ 
рів, цирк, філармонія, 1,3 тис. 
кіноустановок з платним показом, 
900 клубних закладів, 67 му¬ 
зеїв: Музей історії Латв. РСР, Му¬ 
зей революції Латв. РСР, Музей 
історії м. Риги й мореплавства, 
Худож. музей Латв. РСР, Музей 
історії л-ри й мистецтва ім. 
Я. Райніса, Музей історії медицини 
ім. П. Страдиня, Музей природи 
Латв. РСР, усі — в Ризі, Латв. ет- 
ногр. музей просто неба (Ризький 
р-н), Музей історії і мор. рибальст¬ 
ва просто неба у Вентспілсі та ін. 
Серед позашкільних закладів — 
палаци і будинки піонерів, станції 
юних техніків, натуралістів, ек¬ 
скурсійно-туристська станція, дит. 
спорт, школи тощо. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1978 в Л. видано 2305 назв 
книг (тиражем 16,5 млн. прим.), з 
них 1114 — латис. мовою (12,7 
млн. прим.). Виходять 92 газети 
(річний тираж 315 млн. прим.), 94 
журнали та ін. періодич. видання 
заг. річним тиражем 56,1 млн. 
прим. (1978). Друкований орган 
ЦК Компартії Латвії — журн.«Па- 
дом’ю Латвіяс комуністе» (««Ко¬ 
муніст Радянської Латвії», латис. 
і рос. мовами). Друк, органи ЦК 
Компартії Латвії, Верховної Ра¬ 
ди і Ради Міністрів Латв. РСР — 
газети «Циня» (-«Боротьба», латис. 
мовою) і -«Советская Латвия». Пра¬ 
цює Латв. телеграфне агентство 
(ЛТА; з 1973 — ЛАТІНФОРМ — 
Інформаційне агентство при Раді 
Міністрів Латв. РСР). Перші ра¬ 
діопередачі почалися в Ризі 1925. 
З 1954 діє Ризька телестудія. Респ. 
радіомовлення й телебачення ве¬ 
дуть передачі латис. і рос. мовами 



по чотирьох радіо- і двох телепро¬ 
грамах 
Література. Розвиток над. латис. 
л-ри почався в 19 ст. і пов’язаний 
з формуванням латис. бурж. нації і 
над.-визвольним рухом. В основу 
писемної л-ри лягла усна нар. 
творчість—иісні, казки, прислів’я. 
Перше найповніше видання ла¬ 
тис. нар. пісень -«Латиські дайни» 
(т. 1—6, 1894—1915) підготував ла¬ 
тис. фольклорист Кр. Барон. Пер¬ 
ша зб. над. писемної поезії — -«Пі¬ 
сеньки» (1856) Ю. Алунана. Ідеї 
над.-визвольного руху відображе¬ 
но в творах Аусекліса, А. Пумпу- 
ра. В 70-х рр. виникла драматур¬ 
гія, першим драматургом був А. 
Алунан. В останній чверті 19 ст. 
в латис. л-рі поширювався реалі¬ 
стичний напрям (брати Матіс і 
Рейніс Каудзіт, Р. Блауманіс та 
ін.). З 90-х рр. почався новий пе¬ 
ріод латис. л-ри, пов’язаний із 
зростанням в Л. робітн. руху, з 
течією «Яуна страва» — рухом 
прогресивної інтелігенції (поети 
Е. Вейденбаум, Аспазія, Я. Янсон- 
Браун). Напередодні революції 
1905—07 в л-ру прийшов Я. Рай- 
ніс. Майстром латис. балади був 
В. Плудон. Розвивалася реалі¬ 
стична творчість А. Упіта, Е. 
Бірзнієка-Упіта, Я. Яунсудрабіня. 
Латис. рад. л-ра зародилася після 
перемоги Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції і встановлення 
1919 Рад. влади в Латвії (твори 
А. Упіта, А. Арайса-Берце, Е. 
Еферта-Клусайса). В роки бурж. 
диктатури, в 20—30-х рр. проти 
бурж. ладу за відновлення Рад. 
влади виступали революц. письмен¬ 
ники (Л. Лайцен, Л. Паегле, Я. 
Райніс, А. Упіт, Я. Судрабкалн, 
A. Чак, Я. Грот та ін.). Латис. рад. 
л-ра існувала в 20-х і 30-х рр. за 
межами Л. в Рад. Союзі (Суд- 
рабу Еджус, Р. Ейдеманіс та ін.). 
З відновленням Рад. влади в Лат¬ 
вії (1940) почався новий період 
розвитку латис. рад. л-ри. В роки 
Великої Вітчизняної війни з пат¬ 
ріотичними творами виступали 
B. Лукс, А. Грігуліс, Ю. Ванаг, 
Я. Судрабкалн. У повоєнний час 
в л-рі активно працювали В. Лаціс, 
A. Саксе, М. Кемпе, Ж. Гріва, 
Я. Грант, Я. Нієдре та ін. В 50— 
60-х рр. в л-ру прийшли й плідно 
працюють поети О. Вацієтіс, І. 
Зієдоніс, А. Веян, І. Аузінь, М. 
Чаклайс, Я. Петерс та ін.; прозаї¬ 
ки 3. Скуїнь, І. Індране, Е. Ліве, 
B. Еглон, Р. Езера, Д. Зігмонте 
та ін.; драматурги А. Грігуліс, Г. 
Прієде, П. Путнінь та ін. В галузі 
літературознавства й літ. критики 
опублікували праці А. Упіт, К. 
Краулінь, Е. Сокол, Я. Калнінь, 
В. Хаусман, В. Валейніс, В. Мел- 
ніс, І. Берсон та ін. Латис. про¬ 
гресивна л-ра має постійний взає¬ 
мозв’язок з укр. літературою. В 
кін. 19 ст. окремі твори Т. Шев¬ 
ченка, І. Франка та ін. укр. пись¬ 
менників перекладено латис. мо¬ 
вою. Незважаючи на заборону цар¬ 
ського уряду, в Л. 1914 було від¬ 
значено 100-річчя з дня народжен¬ 
ня Т. Шевченка. На поч. 20 ст. 
укр. мовою перекладено ряд тво¬ 
рів латис. письменників. У 30-х 
рр. видано окремими книжками 
оповідання Л. Лайцена. 
Після Великої Вітчизн. війни ла¬ 
тис. мовою вийшли твори Т. Шев¬ 

ченка, І. Франка, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, П. Тичини, 
М. Рильського, О. Корнійчука, 
Я. Галана та ін. На Україні ви¬ 
дано твори Р Блауманіса, Я. Рай- 
ніса, А. Упіта, В. Лаціса, А. Саксе, 
Р. Ейдеманіса, М. Кемпе та ін. 
Спілка письменників — з 1940. 

Б. К. Звайгзне. 
Архітектура. На тер. Л. від 1-го 
тис. до н. е. збереглися овальні 
та прямокутні в плані будівлі з 
каркасом із дерев’яних стовпів. 

І. А. Зарінь. Промова. Центральна 
частина триптиха «Солдати револю¬ 
ції». 1965. 

За доби феодалізму споруджу¬ 
вали садиби-замки та поселення 
міського типу, забудовані курни¬ 
ми хатами. З кін. 12 ст. архітекту¬ 
ра Л. розвивалася в руслі зх.-єв- 
рсп. архітектури. В 13—14 ст. 
склалися різні типи замків лица- 
рів-хрестоносців: житл. башта (Ту- 
райдський замок у Сігулді, 1214; 
замок у Лієлстраупе, серед. 14 ст.); 
конвенгський будинок (замки: у 
Вентспілсі, буд-во закінчено 1290; 
в Ризі, 1330 — 1515); замок т. з. 
нерегулярного типу (у Кокне- 
сі, закладений на поч. 13 ст.). 
Розвивалася культова — зальні 
храми (церква в Ікшкілі, 1185 — 
13 ст.) й тринефні базиліки з баш¬ 
тою на зх. фасаді (церква Яня в 
Цесісі, 1283—87; Домська церква 
в Ризі, 13 ст.) і цивільна (ратуші, 
будинки гільдій) архітектура. В 
2-й пол. 16 — 1-й пол. 17 ст. ар¬ 
хітектура Л. перебувала під впли¬ 
вом пн.-^рроп архітектури; тра¬ 
диції готики своєрідно поєднува¬ 
лися з впливом архітектури Піз¬ 
нього Відродження. В 2-й пол. 
17 ст. поширювалися форми ба¬ 
рокко (фасад церкви Петера в Ри¬ 
зі, 1689—94, арх. Р. Бінденшу 
та ін.). В період розквіту барокко 

Е. Ф. Калнинь. Нові вітрила. 1945. 
Державний художній музей Латвій¬ 
ської РСР. Рига. 

(1700—1770-і рр.) та в епоху 
класицизму (4-а чверть 18 — 1-а 
пол. 19 ст.) споруджували великі 
палацово-паркові ансамблі (пала¬ 
ци в Рундалі, 1736—40 і 1763—70, 
тавЄлгаві, 1738—40 і 1763—72, 
обидва — арх. В. Растреллі), 
світські будівлі (т. з. Академія 
Петріна в Єлгаві, 1773—75, арх. 
С. Єнсен), католицькі храми (церк¬ 
ва в Пасієні, 1761). З поч. 19 ст. 
архітектура Л. розвивалася під 
впливом рос. класицизму (палацо¬ 
ві комплекси в Казданзі й Дурбі, 
арх. І. Берліц). У 2-й пол. 19 ст. 
поширюється еклектизм (будів¬ 
лі Я. Ф. А. Бауманіса), на рубежі 
19—20 ст.— нац.-романтичний на¬ 
прям (церква в Аллажах, 1927). 
За рад. часу відбудовано зруйнова¬ 
ні під час війни міста і с-ща. Серед 
споруд — житл. комплекси (Аген- 
скалнські сосни, 1958—62, арх. 
H. Рендель; Велика Югла, 1962— 
70-і рр., арх. О. Краукліс, Д. 
Даннеберг, І'. Мелберг та ін.); за¬ 
лізничний вокзал (1957—60, арх. 
В. Кузнецов та В. Ципулін), всі — 
у Ризі; літній концертний зал у 
Дзінтарі (1959—60, арх. М. Гел- 
зіс, А. Вецсіліс) та ін. В 1945 засн. 
Спілку архітекторів Латвійської 
РСР 
Образотворче мистецтво. На тер. 
Латв. РСР під час археологічних 
розкопок знайдено предмети з 
кістки й рогу: кинджали, гарпу¬ 
ни, сокири та ін. (8 — серед. 
4-го тис. до п. е.), поверхню яких 
прикрашено геом. візерунками. До 
того ж часу належать і перші 
зображення тварин. Починаючи з 
3-го тис. до н. е. зустрічається ані¬ 
малістична скульптура з дерева, 
глини, янтарю; знайдено також 
фігурки людини з глини. З кін. 
12 ст. мист. Латвії почало розви¬ 
ватися в зх.-європ. руслі. Поши¬ 
рені були переважно декоративна 
й меморіальна скульптура, рельєф, 
декоративне різьблення, частково 
монументальний і станковий живо¬ 
пис (вівтарні картини, портрети). 
У 2-й пол. 19 ст. з’явилося латис. 
нац. профес. мистецтво. Велике 
значення в його формуванні мали 
традиції рос. реалістичного демо¬ 
кратичного мист., з яким латис. 
художники познайомилися, нав¬ 
чаючись у Петербурзі. Цими май¬ 
страми було закладено основи порт¬ 
ретного, побутового, істор. й пей¬ 
зажного живопису (художники О. 
Вертінь, Я. Розе, К. Гун, який на¬ 
писав портрет Марка Вовчка, Ю. 
Федер, що багато років прожив 
на Україні й відтворив у своїх 
пейзажах красу укр. природи). 
У формуванні школи латис. мист. 
важливу роль відігравала також 
творчість художників, які входили 
до гуртка «Рукіс» («Трудівник»),— 
живописців А. Алксніса, Я. Ро- 
зенталя, В. Пурвіта, Я. Валтера; 
графіка Р. Заріня; скульпторів 
I. Шкільтера, Т. Залькална та ін. 
У перші десятиліття 20 ст. реалі¬ 
стична школа латис. мист. збага¬ 
тилася творчістю Я. Тільберга (зо¬ 
крема, створив пам’ятник Т. Г. 
Шевченкові в Петрограді, 1918), 
А. Романа, Р. Перле, В. Зелтіня 
та ін. Почав розвиватися театр.- 
декораційний живопис (Я. Куга), 
вітраж (К. Бренцен) тощо. Події 
1905—07 в графіці й живописі 
відтворювали Т. Удер, Ф. Рож- 
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Л. М. Давидова-Меде- 
не. Портрет артистки 
Лілії Ерікі. Мармур 
1968. Державний худож¬ 
ній музей Латвійської 
РСР. Рига. 
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Т. Е. Залькалн. Сту¬ 
дентка Малда. Бронза. 
1956. Лієпайський істо¬ 
ричний музей. 

дарз та ін. Після перемоги Великої 
Жовтн. соціалістич. революції роз¬ 
винувся революц. плакат (А. Апсі- 
тіс), художники брали участь у 
здійсненні ленінського плану мону¬ 
ментальної пропаганди (Т. Заль¬ 
калн, К. Зале, Я. Тільберг). В 
20—30-х рр. мист. Л. розвивалося 
у важких умовах кризи бурж. 
культури, однак, незважаючи на 
це, передові його представники 
продовжували відстоювати демо¬ 
кратичні та реалістичні традиції 
(графіки Е. Каліс, С. Хаскін, 
Я. Лієпінь, скульптор К. За¬ 
ле — автор ансамблю Ризького 
Братського кладовища та ін.). 
Продовжував розвиватися станко¬ 
вий живопис: пейзаж (В. Пурвіт, 
К. Убан), натюрморт (Л. Свемп), 
портрет (Я. Тільберг, В. Тоне), 
тематична картина (К. Мієснієк, 
Г. Еліас, О. Скулме, Я. Лієпінь та 
ін.). В рад. час, у 1-му повоєнному 
десятилітті, провідна роль належа¬ 
ла тематичним композиціям (Е. 
Калнинь, О. Скулме, А. Скріде та 
ін.). Наприкінці 50-х рр. прийшли 
молоді майстри: Е. Ілтнер, І. За¬ 
рінь, Дж. Скулме, Б. Берзінь та 
ін. В 60-х рр. поширюється жан¬ 
ровий та історико-революц. живо¬ 
пис, портрет (Л. Кокле, У. Зем- 
заріс), пейзаж (К. Убан, Л. Свемп, 
B. Калнрозе), натюрморт (Ю. Ві- 
люмайніс, Л. Ендзеліна). Значне 
місце в латис. живописі належить 
акварелі (К. Сунінь, Н. Петраш- 
кевич, Е. Юркеліс та ін.). Широке 
визнання здобув вітраж (Г. Вілк, 
Е. Цеснієк, А. Муценієк, К. Фрей- 
маніс та ін.). В театр.-декорацій¬ 
ний живопис вагомий внесок зро¬ 
били А. Лапінь, Г. Вілк, Е. Вар- 
дауніс та ін. В повоєнні роки про¬ 
відними графічними техніками 
були ксилографія (П. Упітіс, 
O. Юнкер, О. Абеліте) та офорт 
(А. Апініс): з 2-ї пол. 50-х рр. з’я¬ 
вився інтерес до ліногравюри (Г. 
Кролліс, Д. Рожкалн, Р. Скрубіс, 
3. Зузе); в 60—70-х рр. відроди¬ 
лися традиції офорта (І. Хелмут, 
Й. Муйжуле, О. Дембо) і літо¬ 
графія (А. Нікітін, М. Рікмане, 
М. Драгуне). В той час розвива¬ 
лася й скульптура (Т. Залькалн, 
К. Земдега, Е. Мелдеріс, О. Бріє- 
де). В 60-х рр. створено ансамблі: 
Саласпілський меморіальний ан¬ 
самбль (1967, скульптори Л. Бу- 
ковський, Я. Зарінь, О. Скарай- 
ніс), латис. червоним стрільцям 
у Ризі (1971, скульптор В. Алберг). 
У сганковій скульптурі вагомих 
успіхів досягнуто в портретному 
жанрі (А. Маурінь, Л. Давидова- 
Медене, М. Ланге, Е. Лемане, 
І. Васильєв та ін.). В галузі де¬ 
кор.-прикладного мист. працюють 
P. Хеймрат, Е. Вігнере (шпале¬ 
ри), Г. Круглов, М. Мелналксне, 
C. Озоліня (кераміка). У 1951 
організовано Спілку художників 
Латв. РСР. С. Я. Цієлава. 
Музика. Латис. нар. пісні переваж¬ 
но одноголосі, мелодії речитатив¬ 
ні (в обрядових піснях) або засн. 
на кантилені (в ліричних піснях). 
Муз. інструменти: струнні — кок¬ 
ле (рід гусел), скрипка, дига; духо¬ 
ві — стабуле (сопілка), тауре, ажа- 
рагс; ударні — тридексніс та ін. 
Нар. танці: тудалінь-тагадинь, ру- 
цавієтіс, судмаліняс, ачкупс та 
ін. З серед. 19 ст. розвивається 
профес. музика, переважно хоро¬ 

ва, створюються співацькі т-ва 
(композитори Я. Цімзе, К. Баума- 
ніс, Е. Вігнер). З 1873 традицій¬ 
ними стали латис. свята пісні. З 
80-х рр. 19 ст. на сценах нац. драм, 
театрів ставились опери, зингшпілі, 
оперети латис. мовою. З кін. 19 
ст. встановилися тісні зв’язки з 
рос. муз. культурою. В консервато¬ 
ріях Петербурга і Москви здобули 
муз. освіту класики латис. музики 
А. Юр’ян, Я. Вітол, А. Калнінь, 
Е. Мелнгайліс, Е. Дарзінь. Серед 
латис. композиторів, які працю¬ 
вали на Україні,— А. та Я. Юр’ян 
(у Харкові), Л. Бетінь (у Києві). 
В 1913 в Ризі відкрито театр Лати¬ 
ська опера. Формувався латис. ба¬ 
лет (балетмейстер М. Каулінь). 
У 1919 з встановленням у Л. Рад. 
влади було організовано симф. 
оркестри латис. стрілецьких частин 
та реорганізовано Латиську оперу 
в держ. театр Опера Радянської 
Латвії. Тоді ж написано перші 
нац. опери «Банюта» А. Калніня, 
«Вогонь і ніч» Я. Медіня. В 1919 
засн. Латв. консерваторію. У 20— 
30-х рр. досягнення латис. музики 
пов’язані з творчістю Язепа, Екаба 
та Яніса Медінів, Я. Залітіса, Е. 
Граубіня, П. Ліціте, А. Жилінсько- 
го, Я. Іванова, А. Скулте, М. За- 
ріня, які дотримувалися реалістич¬ 
них демократичних традицій. Якіс¬ 
но новий етап розвитку латис. муз. 
культури почався 1940 з відновлен¬ 
ням Рад. влади в Л. В 1941 засн. 
Латв. філармонію. Значними тво¬ 
рами латис. рад. музики стали ба¬ 
лет «Стабурадзе» Калніня (пост. 
1943) та симфонія «Атлантида» 
Іванова (1941). У 1942 в м. Іваново 
почав діяти Держ. худож. ансамбль 
Латв. РСР. У післявоєнні роки 
розвивається симф. (Е. Медінь, 
Я. Іванов, А. Скулте), камерна (А. 
Жилінський, М. Зарінь. Я. Ліці- 
тіс, А. Калнінь), хорова (Л. Га- 
рута, Я. Кепітіс, Я. Озолінь, О. 
Гравітіс) музика; створюються опе¬ 
ри (А. Жилінський, М. Зарінь, 
О. Гравітіс), балети (Я. Кепітіс, 
А. Скулте), оперети (А. Жилінсь¬ 
кий, Е. Ігенберг, Я. Кайякс). У 
галузі естрадної музики популяр¬ 
ні твори Р. Паулса. Серед виконав¬ 
ців: диригенти — нар. артисти Лат. 
РСР Л. Вігнер, І. Кокарс, Р. Ва- 
наг, Т. Калнінь, Я. Озолінь; співа¬ 
ки — нар. арт. СРСР Ж. Гейне- 
Вагнер, А. Фрінберг; солісти ба¬ 
лету — нар. арт. СРСР В. Вілцінь, 
нар. артисти Латв. РСР X. Рітен- 
берг, А. Прієде; балетмейстер — 
нар. арт. Латв. РСР Е. Тангієва- 
Бірзнієк; піаністи — засл. арт. 
Латв. РСР І. Граубіня, В. Янціс; 
скрипалі — Я. Шволковський, В. 
Зарінь; віолончеліст — нар. арт. 
Латв. РСР Е. Бертовський; орга¬ 
ніст — нар. арт. Латв РСР Н. 
Ванадзінь. У республіці працю¬ 
ють: Театр опери та балету Латв. 
РСР, Ризький театр оперети (з 
латис. та рос. трубами, 1945), 
філармонія, Держ. акад. хор Латв. 
РСР (з 1942; хор Держ. худож. 
ансамблю Латв. РСР), хор латв. 
телебачення і радіо ім. Калніня 
(1940), Латв. держ. симф. оркестр, 
Ризький естрадний оркестр, ан¬ 
самбль танцю Латв. РСР «Дайле», 
консерваторія ім. Я. Вітола, хо¬ 
реографічне уч-ще, 8 муз. уч-щ, 
мережа муз. шкіл. Спілка ком¬ 
позиторів Латв. РСР —'з 1944. 

Театр. Елементи латис. театр, мист. 
простежуються в нар. ігрищах та 
обрядах. Перші вистави латис. мо¬ 
вою здійснено на поч. 19 ст. (пер¬ 
шу аматорську трупу створено 
1868, на основі якої виник перший 
профес. Ризький латис. театр (1870 
—1918; керівник — А. Алунан — 
засновник нац. драматургії). У 1902 
засн. Новий ризький театр (закри¬ 
тий 1905), на сцені якого ставилися 
п’єси Я. Райніса. У дожовтневий 
час працювали такі актори, як 
Д. Акментінь, Б. Румнієце, Ю. 
Скайдріте, Р. Вейц, Г. Жібалт та 
ін., актори і режисери Є. Дубур 
та А. Мієрлаук. Глибокий вплив 
на розвиток латис. театру справи¬ 
ла Велика Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюція. В 1919 засн. Робітничий 
театр Рад. Л. (тепер театр драми ім. 
А. Упіта). За часів бурж. Латвії 
прогресивні демократич. тенденції 
в театр, мист. Л. були пов’язані з 
іменами Е. Смільгіса, який 1920 за¬ 
снував у Ризі Худож. театр (тепер 
ім. Я. Райніса), Я. Заріня — одно¬ 
го з худож. керівників прогресив¬ 
ного ризького Національного Ро¬ 
бітничого театру. Після відновлен¬ 
ня Рад. влади 1940 почався но¬ 
вий етап у розвитку театр, мистецт¬ 
ва. На сцені ставляться п’єси А. 
Упіта, В. Лаціса, X. Гулбіса та 
ін. Серед відомих режисерів — 
А. Амтман-Бріедіт, В. Балюнай, 
Я. Яунушан, Е. Смільгіс, А. Лі- 
нінь. Тепер в Л. — 7 драм, теат¬ 
рів, серед них, крім згаданих,— 
Театр юного глядача ім. Ленінсь¬ 
кого комсомолу, Лієпайський те¬ 
атр, Валмієрський театр ім. Л. 
Паегле. Відомі актори: Я. Осіс, 
A. Клінтс, Л. Ерікі, Ж. Катлапа, 
Л. Берзінь, Е. Радзінь, Л. Фрей- 
мане, В. Ліне, Г. Цілінський, В. 
Артмане, X. Лієпінь, Е. Павул, 
Г. Яковлєв, Ю. Стренга та ін. 

Г. Сауліте. 
Кіно. Випуск фільмів (хронікаль¬ 
них та видових) почався 1910. 
Перший значний худож. фільм — 
«Син рибалки» (1939, за романом 
B. Лаціса). Після відновлення Рад. 
влади засн. Ризьку кіностудію, 
1941 вийшов перший латис. рад. 
фільм «Каугурське повстання». 
Розвиткові латис. кіно сприяла 
творчість рос. режисерів (В. Масс, 
І. Масс, М. Шнейдеров, Г. Шуля- 
тін). У 1948 Ризьку кіностудію 
худож. фільмів було об’єднано із 
студією документальних фільмів. 
Серед картин 50—60-х рр.— «Вес¬ 
няні заморозки» (1955, реж. П. 
Арманд, Л. Лейманіс), «Син ри¬ 
балки» (1957, реж. В. Крумінь), 
«Ноктюрн» (1966, реж. Р. Горяєв), 
«Едгар і Крістіна» (1967, реж. Л. 
Лейманіс), «Часи землемірів» 
(1969, реж. В. Пуце). В 70-х рр. 
вийшли фільми: «Вій, вітерець!» 
(1973. реж. Г. Пієсіс), «Соната 
над озером» (1976, реж. Г. Цілін¬ 
ський, В. Брасла), «Ці небезпечні 
двері на балкон» (1978, реж. Д. 
Рігенберг), «Відблиск у воді» (1979, 
реж. О. Розенберг) та ін. Широко 
відоме документальне кіно Латв. 
РСР (режисери: У. Браун, А. 
Фрейманіс, А. Бренч, І. Брілс, 
Г. Франк, І. Селецкіс). Виходять 
кіножурнали: «Радянська Латвія», 
«Спортивний огляд», «Піонер», 
«Воїн», «Мистецтво». Серед акто¬ 
рів латис. кіно: В. Артмане, Я. 
Осіс, Е. Павулс, У. Пуцітіс, Е. 
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Радзінь, Д. Рітенберг, Г. Цілін- 
ський, Г. Яковлєв, К. Себріс, І. 
Калнінь. За виконання гол. ролі 
у фільмі -«Мальва» (Київ, кіносту¬ 
дія ім. О. П. Довженка) Д. Рітен¬ 
берг здобула премію на 18-му 
Міжнар. кінофестивалі у Венеції. 
В 1962 засн. Спілку кінематогра¬ 
фістів Латв. РСР. Іл. див. на 
окремому арк., с. 448—449. 

В. К. Кайнайзіс. 

Літ.: Ленин В. И. О революционном 
движении в Латвии. Сборник избран- 
ньіх произведений. Рига, 1969; Исто- 
рия Латвийской ССР, т. 1 — 3. Рига, 
1952—58; История Латвийской ССР. 
Рига, 1971; Ояерки Коммунистичес- 
кой партии Латвии, ч. 1—2. Рига, 
1962—66; 75 лет Коммунистической 
партии Латвии. Рига, 1979; 60 лет 
Советской Латвии. Рига, 1979; Упит А. 
Вопросьі социалистического реализма 
в литературе. Рига, 1959; История ла- 
тьішской литературьі, т. 1—2. Рига, 
1971; Звайгзне Б. З латисько-україн¬ 
ських літературних зв’язків. В кн.: 
Сузір’я, в. 5. К., 1971; Иванова Г. С., 
Цауне Ц. К., Якобсоне Г. А. Латьші- 
ская литература. Рекомендательньїй 
указатель. М., 1974; Карклінь Г. 
Художники Латвії. К., 1977; Циелава 
С. Искусство Латвии. Л., 1979; Архи- 
тектура Советской Латвии. М., 1973; 
Музикальная культура Латвийской 
ССР. М., 1976; Сосновский И. Л. 
Кино Советской Латвии. М., 1965. 

ЛАТВГЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені Петра Стучки — вищий навч. 
заклад М-ва вищої і середньої 
спеціальної освіти Латв. РСР. 
Засн. 1919 у Ризі на базі політех. 
ін-ту, відкритого 1861. Після від¬ 
новлення Рад. влади (1940) став 
великим навч. і наук, центром рес¬ 
публіки. В 1958 ун-ту присвоєно 
ім’я одного з організаторів Ком¬ 
партії Латвії — Петра Стучки. В 
ун-ті 10 ф-тів: історико-філос., фі- 
лол., іноз. мов, екон., фінансів 
і торгівлі, юрид., фізико-матем., 
хім., біол. і географічний -<1979). 
Діють вечірнє, підґотовче й заочне 
відділення; аспірантура. При ун-ті 
працюють 9 н.-д. установ наук, 
б-ка (фонд — 1,9 млн. одиниць 
зберігання), музей історії вузу. 
В 1978/79 навч. р. налічувалося 
11,2 тис. студентів, зокрема понад 
5 тис. на денному відділенні. Ви¬ 
ходить газ. «Падом’ю студентас» 
(«Радянський студент»). За 1945— 
78 у вузі підготовлено 26 372 спе¬ 
ціалісти. В 1967 ун-т нагоро¬ 
джено орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора. А. В ар слав ан. 
ЛАТГАЛИ (латис. 1аІ£а1і. в рос. 
джерелах 11 ст.— летьгола і ло- 
тигола) — давньолатис. народність, 
від найменування якої походить 
назва Іаіуіезі (укр. латиші). Л. 
населяли сх. частину сучас. Латвії 
по правому берегу Даугави. 
ЛАТГАЛЬЦі (латис. Іаідаїіезі) — 
населення історико-культурної об¬ 
ласті Латв. РСР — Латгалії. Мо¬ 
ва — верхньолатис діалект латис. 
мови. Л.— нащадки латгалів. 
ЛАТЕКС (лат. Іаіех — рідина, 
сік), молочний сік рослин — рід¬ 
ка речовина, що міститься в молоч¬ 
них судинах (.молочниках) рослин. 
Характерний для представників 
складноцвітих, макових, дзвони¬ 
кових, молочайних, барвінкових 
тощо. Л. складається здебільшого 
з води, вуглеводів, білків, гліко¬ 
зидів, солей, ефірних олій, баль¬ 
замів, каучуку (див. Каучуконосні 
рослини), гутаперчі (див. Гута¬ 
перчоносні рослини) та деяких 

ін. речовин. Склад Л. у різних 
рослин неоднаковий і залежить від 
їхнього виду та умов вирощування. 
Л. деяких каучуконосних рослин 
застосовують для виготовлення 
гумових виробів, мікропористого 
ебоніту, безшовних виробів тощо. 
Існує також синтетичний латекс. 
ЛАТИНСЬКА КУЛЬТУРА — ар¬ 
хеологічна культура 5—1 ст. до 
н. е., поширена на тер. теперішніх 
Франції, Швейцарії, Чехословач- 
чини, Югдславії, Австрії, Пн. Іта¬ 
лії, Британських о-вів. Заступила 

Залізні предмети з давнього поселення 
на горах Галіш і Ловачка, біля тепе¬ 
рішнього міста Мукачевого Закар¬ 
патської області: 1 — меч; 2 — кин¬ 
джал; 3 — ножиці; 4 — серп; 5 — 
наконечник списа; 6 — бритва; 7 — 
наральник; 8 — сокира; 9 — тесло; 
10 — молот; 11 — пробійник; 12 — 
щипці. 

гальштатську культуру. Носія¬ 
ми Л. к. були кельти і племена, 
які перебували під їхнім впливом. 
Назва походить від місцевості 
Латен у Зх. Швейцарії, де вияв¬ 
лено перші знахідки цієї культу¬ 
ри. Серед пам’яток Л. к.— залиш¬ 
ки поселень (на пізньому етапі — 
городища) і поховання з обрядом 
трупопокладення і трупоспалення. 
Інтерес становлять бронзові й за¬ 
лізні вироби, знайдені при дослід¬ 
женні пам’яток Л. к., своєрідні 
риси яких (форма і орнаментація 
мечів, антропоморфні і зооморфні 
оздоблення фібул-застібок, форма 
браслетів тощо) є хронологічним 
еталоном при класифікації мате¬ 
ріалів латенського періоду. Знай¬ 
дено також глиняний ліпний і гон¬ 
чарний посуд. На тер. України 
окремі речі Л. к. поширилися в 
З—2 ст. до н. е. В кінці 3 ст. до н. е. 
групи кельтського або кельтизова- 
ного населення проникли в Закар¬ 
паття, залишили ряд пам’яток, 
у т. ч. виробниче поселення на го¬ 
рах Галіш і Ловачка поблизу Му¬ 
качевого — один з найбільших ме- 
талоробних центрів Л. к. в Європі. 
З 2 ст. до н. е. на кельтів почали 
наступати римляни, германці та 
фракійці, що призвело до занепа¬ 
ду латенської культури. 
Літ.: Кухаренко Ю. В. Распростране- 
ние латенских вещей на территории 
Восточной Европьі. «Советская архео- 
логня», 1959, № 1; Бідзіля В. І. Істо¬ 
рія культури Закарпаття на рубежі 
нашої ери. К., 1971; Крушельниць- 
ка Л. І. Племена латенської культу¬ 
ри. В кн.: Стародавнє населення При¬ 
карпаття і Волині. К., 1974. 

Л. І. Крушельницька. 
ЛАТЕНТНА ЗЛОЧЙННІСТЬ [від 
лат. ІаІепз (ІаІепііз) — прихова¬ 
ний] — частина злочинності, яка 
з тих або інших причин не знайшла 

відображення в офіційному обліку 
і прихована від держ. органів, 
покликаних боротися зі злочин¬ 
ністю. Л. з. негативно впливає 
на точність судової статистики, 
утруднює аналіз стану злочинності, 
її структури і динаміки. Оскільки 
Л. з. утворюють злочини, які за¬ 
лишилися невідомими органам, 
що мають право порушувати кри¬ 
мінальну справу, це утруднює за¬ 
ходи запобігання злочинності. 
Зменшення Л. з. сприяє глибшому 
вивченню причин і супутніх умов 
злочинів, розробці ефективнішої 
системи заходів запобігання зло¬ 
чинності. Теор. розробкою шля¬ 
хів і методів викорінювання Л. з. 
займається кримінологія. 

І. П. Лановенко. 
ЛАТЕНТНЕ зображення — 
те саме, що й приховане фотогра¬ 
фічне зображення. 
ЛАТЕНТНИЙ перГод, прихова¬ 
ний період — 1) У фізіоло¬ 
гії — час від моменту діяння под¬ 
разника на організм (орган, тка¬ 
нину, клітину тощо) до появи 
реакції у відповідь на цю дію. 
2) Л. п. вагітності — тим¬ 
часова затримка у розвитку 
заплідненої яйцеклітини у деяких 
ссавців. 3) В м е д и ц и н і — те 
саме, що й інкубаційний період. 
ЛАТЕРАЛЬНИЙ (лат. Іаіегаїіз, 
від 1аіи5 — бік), бічний — термін 
в анатомії, що вказує на розташу¬ 
вання будь-якої частини тіла збо¬ 
ку від його серединної площини. 
Див. також Медіальний. 
ЛАТЕРАНСЬКІ УГбДИ. Підписа¬ 
ні 11.11 1929 в Латеранському пала¬ 
ці (Рим) між італ. фашистським 
урядом і папою Пієм XI; врегу¬ 
лювали взаємні претензії між Італ. 
королівством і папським престо¬ 
лом, що існували після ліквіда¬ 
ції 1870 Папської області; перед¬ 
бачали створення папської д-ви — 
Ватікану. Складаються з догово¬ 
ру (визнає католицизм єдиною 
держ. релігією Італії, гарантує 
суверенітет папської д-ви), фінанс. 
конвенції і конкордату (визначає 
права і привілеї католицької церк¬ 
ви в Італії, участь католицької 
ієрархії в громад.-політ, житті 
країни). В період фашист, диктату¬ 
ри в Італії 1922 — 43 Л. у. забез¬ 
печили їй підтримку Ватікану. 
Правовий статус Л. у. закріплено 
в респ. конституції Італії 1947. 
Демократичні сили країни борють¬ 
ся за перегляд угод. 
ЛАТЕРИТ (від лат. Іаіег — цегла) 
— тверда глиниста або кам’яниста 
гірська порода червоного чи буро¬ 
го кольору, що складає!ься пере¬ 
важно з оксидів заліза й алюмі¬ 
нію. Утворюється внаслідок ви¬ 
вітрювання гірських порід, бага¬ 
тих на алюмосилікати, в умовах 
жаркого і вологого тропічного і 
субтропічного клімату. На Л. утво¬ 
рюються родючі латеритні грунти. 
В СРСР Л. є на Україні (на Крим¬ 
ському п-ові), в Казахстані, на 
Уралі, в Серед. Азії. З Л. пов’я¬ 
зані родовища бокситів, заліз,, 
марганцевих, нікелевих та ін. руд. 
Глинисті Л. використовують як 
буд. матеріал. 
ЛАТЕРЙТНІ ГРУНТЙ — грунти 
екваторіальних і вологих тропіч¬ 
них і субтропічних лісів, бідні на 
кремнезем, з високим вмістом алю¬ 
мінію і заліза. З кінця 50-х рр. 

ЛАТЕРИТНІ 
ГРУНТИ 
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ЛАТИ 

Лати з шоломом. За¬ 
хідна Європа. 16 ст. 

20 ст. Л. г. частіше називають 
фералітними грунтами, а тер¬ 
міном < латеритні* позначають 
грунти, що мають в профілі го¬ 
ризонт латериту. 
лАти — старовинне військ, спо¬ 
рядження (обладунок) для захис¬ 
ту тіла від ураження холодною, 
а в середні віки і вогнепальною 
зброєю. Відомі з глибокої давнини. 
Спочатку Л. являли собою міцний 
текстильний або шкіряний одяг, 
до якого прикріплювали металеві 
пластинки. Суцільні металеві Л. 
поширилися в греків і римлян. 
З розвитком вогнепальної зброї 
Л. вийшли з ужитку. В рус. 
війську замість Л. найчастіше 
використовували кольчугу. 
ЛАТИМЕРІЯ — див. Лятимергя. 
ЛАТЙНИ (лат. Ьаііпае) — пле¬ 
мена Стародавньої Італії, відга¬ 
луження італіків. Заселяли Лацій 
(область Серед. Італії). Разом з 
сабінськими племенами були за¬ 
сновниками Риму. На поч. 1-го 
тис. до н. е. міста Л. об’єдналися 
в Латинський союз. Після зни¬ 
щення його Римом 338 до н. е. 
Л. наз. жителів підлеглих Риму 
міст, які не мали прав рим. гро¬ 
мадянства. 
ЛАТЙНІНА Лариса Семенівна 
(н. 27.XII 1934, м. Херсон) — укр. 
рад. гімнастка, засл. майстер 
спорту (з 1956), олімпійська чем¬ 
піонка (1956, 1960, 1964), суддя 
міжнар. категорії (з 1968). Член 
КПРС з 1963. Абсолютна чемпіон¬ 
ка з спортивної гімнастики Олім¬ 
пійських ігор (1956, 1960), світу 
(1958, 1962), Європи (1957, 1961), 
СРСР (1961—62). Неодноразова 
чемпіонка світу (3 рази в 1958, 
1962), Європи (5 разів у 1957,1961), 
СРСР (11 разів у 1956—64) в ок¬ 
ремих видах багатоборства і в ко¬ 
мандних змаганнях. З 1966 — на 
тренерській роботі. Нагороджена 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА 
асоціація вГльноТ торгів- 
ЛІ (ЛАВТ) — торговельно-екон 
угруповання латиноамер. країн. 
Договір про створення ЛАВТ був 
підписаний у Монтевідео 18.11 
1960, набув чинності 2.VI 1961. 
Країни-учасниці: Аргентіна, Бра- 
зілія, Мексіка, Парагвай, Перу, 
Уругвай, Чілі; Колумбія, Еква¬ 
дор приєдналися до ЛАВТ з 1961. 
Венесуела — з 1966, Болівія — з 
1967. Гол. завдання, визначені 
Статутом ЛАВТ: проведення пое¬ 
тапної лібералізації взаємної тор¬ 
гівлі через поступове скасування 
митних, торг., валютних та ін. об¬ 
межень; координація планів ін¬ 
дустріалізації та укладення угод 
про розвиток окремих галузей 
пром-сті; об’єднання ресурсів і 
розвиток регіональної інфраструк¬ 
тури. Найвищий орган ЛАВТ — 
Рада міністрів закорд. справ і 
Конференція у складі представ¬ 
ників країн-учасниць. Робочий 
орган — Постійний виконавчий ко¬ 
мітет. Штаб-квартира — в м. Мон¬ 
тевідео (Уругвай). 

С. 1. Соколенко. 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА 
ЕКОНОМГЧНА СИСТЕМА 
(ЛАЕС) — економічна організація, 
до якої входять 25 країн Латинсь¬ 
кої Америки, в т. ч. Куба. Договір 
про створення ЛАЕС (-«Панамсь¬ 

кий договір*) підписано 17.X 1975 
у Панамі. Осн. завдання згідно 
з прийнятим статутом ЛАЕС: 
координація дій, співробітництво 
і відстоювання інтересів країн- 
членів в екон. та соціальній сфе¬ 
рах. Найвищий керівний орган — 
Латиноамериканська рада у скла¬ 
ді одного представника від кожної 
країни-члена. Місцеперебування 
Секретаріату — м. Каракас (Вене¬ 
суела). м. Й. Лозюк. 
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА — за¬ 
гальна назва частини американсь¬ 
кого континенту, що охоплює Мек- 
сіку, країни Центральної Амери¬ 
ки, Південної Америки та Вест- 
Індії. Площа — бл. 21 млн. км2. 
Населення — 338 млн. чол. (1977, 
оцінка). 
Корінне населення — індіанці — 
пройшло довгий шлях істор. роз¬ 
витку. В 3—9 ст. н. е. індіан. пле¬ 
мена сформували ранньокласові 
д-ви і високорозвинені цивілізації 
(див., зокрема, Кечуа, Майя, 
Тольтеки), але на межі 15—16 ст. 
самостійний розвиток давніх на¬ 
родів регіону перервала європ. 
колонізація. Відкриті в кін. 15 ст. 
X. Колумбом землі стали з поч. 16 
ст. об’єктом колоніальної експан¬ 
сії ряду європ. країн (див., зо¬ 
крема, Конкістадори, Е. Кортес). 
У ході колонізації індіанців було 
значною мірою винищено. Сучас. 
населення Л. А. за етнічним скла¬ 
дом дуже строкате. Більша його 
частина складається з європейсь¬ 
ких переселенців, переважно з 
іспанців і португальців та їхніх 
нащадків, метисів, мулатів, інді¬ 
анців і негрів (нащадків вивезених 
з Африки рабів). У країнах Л. А. 
живуть також китайці, вихідці з 
Індії та ін. У 18 країнах Л. А. 
(бл. 2/3 нас.) офіц. мовою є іс¬ 
панська, в Бразілії (понад 1/3 
нас. Л. А.) — португальська, і в 
10 країнах (бл. 3% нас.) офіц. 
мовами є французька (Гаїті), ан¬ 
глійська (Багамські Острови, До¬ 
мініка, Барбадос, Трінідад і То- 
баго, Ямайка, Гайана, Сент-Лю¬ 
сія) і голландська (Сурінам). По¬ 
над 10% жителів, в основному кон¬ 
тинентальної частини Л. А., гово¬ 
рять різними індіанськими мова¬ 
ми. Від латинської основи найпо¬ 
ширеніших в Л. А. романських мов 
і походить її назва. 
За природними ресурсами Л. А. 
посідає важливе місце в світі. Тут 
зосереджені великі поклади мід¬ 
них та олов’яних руд, срібла, бок¬ 
ситів, нафти, алмазів, селітри та ін. 
Грунтово-кліматичні умови спри¬ 
яють вирощуванню цінних тро¬ 
пічних культур, зокрема какао, 
цукр. тростини, кави, цитрусових, 
бананів. Частково збереглися маси¬ 
ви тропічних і субтропічних лісів. 
За часів колонізації в Л. А. 16— 
17 ст. було поширене плантаційне 
рабство, у 18 ст.— боргове (див. 
Пеонаж). На поч. 19 ст. після бага¬ 
торічної нац.-визвольної боротьби 
більшість ісп. колоній скинула 
колоніальне ярмо і проголосила 
незалежність (див. Війна за неза¬ 
лежність іспанських колоній в 
Америці 1810—26). В 1-й пол. 
19 ст. в більшості країн Л. А. було 
скасовано рабство. Протягом 19 
ст. лат.-амер. країни не раз зазна¬ 
вали збройної інтервенції з боку 
США (див., зокрема, Американо- 

мексіканська війна 1846—48); 
1895—98, скориставшися з нац.- 
визвольної боротьби кубинського 
народу, США, спираючись на Мон- 
ро доктрину і Панамериканський 
союз, розв’язали війну проти Іс¬ 
панії (див. Іспано-американська 
війна 1898) з метою загарбання її 
колоніальних володінь у Л. А. 
Міжамериканські конференції, що 
почали скликатися з 1899, вирішу¬ 
вали осн. питання внутр. і зовн. 
політики лат.-амер. країн, їхні 
відносини з США. В роки 2-ї сві¬ 
тової війни більшість д-в Л. А. 
приєдналася до антигітлерівсь¬ 
кої коаліції. Після створення 1948 
Організації американських дер¬ 
жав лат.-амер. країни потрапили 
в політ, залежність від США. З 
перемогою Кубинської революції 
1959 почався новий етап боротьби 
лат.-амер. народів за справжній 
суверенітет і екон. незалежність. 
В Л. А. створені екон. орг-ції — 
Андська група (1969), Латиноаме¬ 
риканська економічна система 
(1975) та ін. В 1967 рядом лат.- 
амер. країн підписано Договір про 
заборону ядерної зброї в Л. А., 
який встановив режим без'ядерної 
зони на континенті. 28 держав Л. А. 
(на 1.1 1979) — члени ООН. На 
1.1 1979 СРСР мав дипломатичні 
відносини з 18 лат.-амер. д-вами. 
У міжнародному капіталістично¬ 
му поділі праці країни Л. А. лиша¬ 
ються важливими поставщйками 
продовольчо-сировинних товарів 
у пром. розвинуті країни та ринка¬ 
ми збуту значної частини їхньої 
готової продукції. Для 60—70-х рр. 
20 ст. характерне значне приско¬ 
рення розвитку капіталізму в ре¬ 
гіоні. В багатьох країнах проведе¬ 
но часткові аграрні перетворення, 
заходи щодо націоналізації окре¬ 
мих галузей пром-сті, по розши¬ 
ренню і зміцненню держ. сектора 
в найважливіших галузях г-ва (зо¬ 
крема, нафтовій та гірничорудній). 
Але за рівнем розвитку сусп. ви¬ 
роби., продуктивністю праці, су¬ 
мою валового продукту на душу на¬ 
селення латиноамер. країни ще 
значно відстають від економічно 
розвинутих капіталістич. держав. 
Певні зміни сталися й у структу¬ 
рі пром. вироби., зросло значення 
чорної металургії, деяких видів 
машинобудування, електротех., 
радіоелектронної, нафтопереробної 
та нафтохім. пром-сті. Значної 
тех. реконструкції зазнали тра¬ 
диційні галузі — харчосмакова, 
текст., швейна, шкіряно-взуттєва, 
деревообробна та ін. Найбільш про¬ 
мислово розвинутими країнами ра¬ 
йону є Бразілія, Аргентіна і Мек¬ 
сіка. Індустріалізація латиноамер. 
країн відбувається за рахунок гол. 
чин. іноз. капіталовкладень, що 
ставить їх у ще більшу економ, 
залежність від імперіалістичних 
держав та їхніх монополій. С. г. 
залишається основною сферою ма¬ 
теріального вироби, і джерелом 
валютних надходжень більшості 
латиноамер. країн, особливо Цент¬ 
ральної Америки та Вест-Індії. 
Воно не задовольняє внутр. потреб 
у продуктах харчування, що по¬ 
в’язано з відсталою системою зем¬ 
леволодіння та землекористуван¬ 
ня (висока концентрація землі та 
ін. засобів вироби, в руках помі- 
щиків-латифундистів і малозе- 
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мелля чи безземелля більшості 
сільського населення). В експорті 
країн Л. А. переважають сировин¬ 
ні товари (бл. 80% у 1975); в ім¬ 
порті — засоби вироби. Розширю¬ 
ються зовнішньоторг. зв’язки з 
соціалістичними країнами та краї¬ 
нами, що розвиваються. Див. та¬ 
кож статті про окремі країни Ла¬ 
тинської Америки. 
ЛАТИНСЬКА ІМПЄРІЯ, Роман ія 
— феод, держава (1204—61), ство¬ 
рена хрестоносцями на частині 
тер. Візантії після розгрому ос¬ 
танньої внаслідок 4-го хрестового 
походу. Включала значну частину 
Балкан, п-ова, Пн. Зх. Малої 
Азії, о-ви Егейського та Іонічного 
морів. 
Опір нар. мас іноз. загарбникам, 
внутр. феод, чвари ослабили Л. і. 
З 1222 правителі сусідніх з Л. і. 
грец. д-в почали відвойовувати 
загарбані хрестоносцями землі. 
В 1261 війська Нікейської імперії 
захопили Константинополь, що оз¬ 
начало ліквідацію Латинської ім¬ 
перії. 
ЛАТИНСЬКА МбВА — одна з 
найдавніших мов індоєвропейсь¬ 
кої сім’ї. Належить до групи іта- 
льських мов. Тепер мертва. За 
походженням є мовою племені 
латинів. Розвинулась як писемна 
з 6 ст. до н. е. на основі говору 
м. Рима. Зі зростанням Римської 
д-ви поширилася на весь Апеннін- 
ський, згодом на Піренейський 
п-в, Пн. Африку, Галлію та ін. 
В історії літ. Л. м. виділяють кіль¬ 
ка періодів. Найдавнішим є дав- 
ньоліт. період, або «архаїчна ла¬ 
тинь» (від 240 — приол. до поч. 
1 ст. до н. е.), представники — 
Плавт, Теренцій. Найвищого роз¬ 
витку досягла літ. Л. м. у період 
класичної «золотої латині» (прибл. 
поч. 1 ст. до н. е.— поч. 1 ст. н. е.), 
коли були написані твори Цезаря, 
Ціцерона, Вергілія, Овідія та ін. 
Наступний період — «срібна ла¬ 
тинь» (поч. 1 ст.— поч. З ст.), 
найвидатніший представник — 
П. К. Таціт. «Пізня латинь» (3— 
7 ст. н. е.) відзначається розвитком 
народнорозмовної мови (народна 
латинь), на базі якої згодом виник¬ 
ли романські мови. В період се¬ 
редньовіччя (7—14 ст.) Л. м. в Зх. 
Європі була мовою науки та като¬ 
лицької церкви. В епоху гуманізму 
(14—16 ст.) відроджуються мовні 
норми «золотої» та «срібної» лати¬ 
ні (твори Т Мора, Еразма Роттер- 
дамського, Т. Кампанелли, Дж. 
Бруно, М. Коперника). До 16 ст. 
Л. м. існувала як писемна і роз¬ 
мовна мова духівництва, лікарів, 
учених, як дипломатична мова. 
До 20 століття її* використовували 
в багатьох галузях науки й культу¬ 
ри. Л. м. написані, зокрема, твори 
Р. Декарта, Ф. Бекона, Б. Спінози, 
І. Ньютона, Л. Ейлера та ін., 
частина творів М. Ломоносова; на 
Україні — ряд творів Г. Сковоро¬ 
ди, Ф. Прокоповича, С. Косова, 
М. Довгалевського та ін. У 16—18 
ст. на сх.-слов’ян, землях, у т. ч. 
на Україні, Л. м. викладалася в 
навч. закладах (Київській акаде¬ 
мії, Львівському ун-ті та ін.), 
використовувалася в діловодстві, 
дипломат, листуванні (зокрема 
Б. Хмельницького) тощо. 
Л. м. відіграла велику роль у роз¬ 
витку науки й культури. Багато 

слів з Л. м. стали інтернаціоналізм 
мами, збагатили міжнар. терміном 
логію. У 20 ст. існує як офіц. 
мова католицької церкви. Харак¬ 
терні риси Л. м.: протиставлення 
довгих і коротких голосних; наго¬ 
лос був спочатку музичний, по¬ 
тім став динамічний; за типоло¬ 
гією — флективна мова. Про л-ру 
Л. м. див. Рим Стародавній, роз¬ 
діл Література. 
Літ.: Соболевский С. И. Грамматика 
латинского язьїка, т. 1—2. М., 1947 — 
50; Латинский язьїк. Л., 1974; Маслюк 
В. П., Оленич Р. М. Латинська мова. 
Львів, 1975; Филиппович 3. М. Ла¬ 
тинский язьїк. К., 1978. 

Ф. О. Нікітіна. 
ЛАТИНСЬКИЙ АЛФАВІТ — 
один з найдавніших алфавітів; 
створений для латинської мови. 
Л. а. є відгалуженням етруського 
алфавіту, що походить від грець¬ 
кого. Виник у 7 ст. до н. е. (най- 
давн. напис на пряжці з м. Пре- 
несге). Назви букв здебільшого 
оригінальні або запозичені в етрус¬ 
ків. Форма букв усталилася в 1— 
5 ст. н. е. У Л. а. було спочатку 
20 букв, потім введено ще три. Вжи¬ 
валося лише маюскульне письмо, 
а з 8 ст. поширилося й мінускуль¬ 
не письмо. У середні віки на базі 
Л. а. виникло готичне письмо. 
Л. а. став основою алфавітів ба¬ 
гатьох мов Європи, а також ряду 
мов Африки, Америки й Азії. В 
СРСР алфавітами на базі Л. а. 
користуються латис., лит., естон. й 
карельська мови. ф. О. Нікітіна. 
ЛАТИНСЬКИЙ СОїЬЗ — феде¬ 
рація латинських (див. Латини) 
міст Лацію (область у Середній Іта¬ 
лії), що існувала з поч. 1-го тис. 
до н. е. до 338 до н е. Спочатку на 
чолі Л. с. стояло лат. місто Альба- 
Лонга, а з 6 ст. до н. е.— Рим. 
Члени Л. с. мали спільні реліг. 
свята, союзні збори, що вирішу¬ 
вали загальні та спірні питання. 
Спроби лат. міст визволитися від 
гегемонії Риму викликали дві лат. 
війни (496 до н. е. і 340—338 до 
н. е.). Наслідком 2-ї війни була 
ліквідація союзу. 
ЛАТИСЬКА МбВА — мова ла¬ 
тишів. Належить до балтійської 
групи індоєвроп. сім’ї. Розмовля¬ 
ють нею в СРСР понад 1,3 млн. 
чол. (1979, перепис). У Л. м. ви¬ 
діляють три діалекти: середньола- 
тиський, лівський і верхньолатись- 
кий. Для Л. м. характерною є 
давня система трьох складових ін¬ 
тонацій, наголос на першому скла¬ 
ді Типологічно Л. м. є флектив¬ 
ною мовою. Іменник має 6 відмін, 
7 відмінків, 2 роди, 2 числа, в 
дієслівній системі — 3 дієвідміни, 
З стани, 2 види, 5 способів, 6 ча¬ 
сових форм, 3 особи й 2 числа. 
Писемність Л. м.— з 16 ст. Алфа¬ 
віт — на лат. графічній основі. 
Зв’язки між мовознавцями Укра¬ 
їни й Латвії встановилися з поч. 20 
ст., з часу, коли Я. Ендзелін пра¬ 
цював у Харків ун-ті. Зміцненню 
цих зв’язків сприяла діяльність 
Л. А. Булаховського. Про л-ру 
Л. м. див. Латвійська РСР, розділ 
Література. 
Літ.: Епсігеїїпз У Ьаіуіе$и уаіосіаз 
бгатаііка. Кї^а, 1951; Грабис Р. Ла- 
тьішский язьїк. В кн.: Язьїки народов 
СССР, т. 1. М., 1966; Непокупньїй 
А. П. Балто-севернославянские язьі- 
ковьіе связи. К., 1976. 

А. Я. Блинкена. 

ЛАТЙСЬКГСТРІЛЬЦҐ — військо- 
вослужбовці латис. формувань, 
створених 1915 у ході 1-ї світової 
війни. Після повалення самодер^ 
жавства осн. частина Л. с. в травні 
1917 перейшла на бік соціалістич¬ 
ної революції. В дні Жовтневого 
збройного повстання Л. с. не до¬ 
пустили просування контрреволюц. 
частин на Петроірад. Л. с. несли 
караульну службу в Смольному 
в Петрограді, потім у Моск. Крем¬ 
лі, охороняли Рад. уряд під час 
переїзду з Петрограда до Москви. 
13.IV 1918 з Л. с. було сформовано 
Латис. рад. д-зію під команду¬ 
ванням Й. Й. Вацетіса. Л. с. 
брали участь у розгромі лівоесе¬ 
рівського заколоту 1918, яро¬ 
славського контрреволюційного за¬ 
колоту 1918, чехословацького кор¬ 
пусу заколоту 1918 та ін., відзна¬ 
чилися в боях проти військ Юде- 
нича під Пеіроградом. На Укра¬ 
їні Л. с. допомагали робітникам 
Донбасу в боротьбі проти кале- 
дінщини і денікінщини. 12.XII 
1919 вони разом з червоними кін¬ 
нотниками визволили Харків. Л. с. 
боролися проти махновщини, а 
також врангелівщини, зокрема бра¬ 
ли учасгь у створенні Каховського 
плацдарму (серпень 1920), у Пе- 
рекопсько-Чонгарській операції 
1920. В боях за визволення Укра¬ 
їни відзначилися Р. П. Ейдеман, 
Ф. Калнинь та багато ін. коман¬ 
дирів з латис. д-зії. 28.IX 1920 
д-зію було розформовано. Під час 
Великої Вітчизняної війни 1941— 
45 у вересні 1941 було створено 
латис. стрілецьку д-зію, 1944 сфор¬ 
мовано латис. стрілецький корпус. 
У Ризі 1971 відкрито меморіаль¬ 
ний музей-пам’ятник латис. чер¬ 
воним стрільцям. На братській 
могилі Л. с., загиблих у боях проти 
врангелівців, поблизу с. Чорнянки 
Каховського р-ну Херсон, обл. 
встановлено пам’ятник. 
Літ.: Раєвський В. Р., Курпнек Г. І. 
Революційні латиські стрільці на Ук¬ 
раїні в роки громадянської війни. 
«Український історичний журнал», 
1960, № 3; История латьішеких стрел- 
ков (1915—1920). Пер. с латиш. Ри¬ 
га, 1972. 
ЛАТИФУНДІЇ (лат. Іаіііипбіа, від 
Іаіиз — великий і Біпсіиз — помі- 
стя, земельне володіння) — великі 
приватні земельні володіння. Ви¬ 
никли в Стародавньому Римі у 
2 ст. до н. е. внаслідок загарбання 
селянських, а також вільних держ. 
земель правлячою верхівкою сус¬ 
пільства. Л. існували за феода¬ 
лізму, зберігаються й за капіта¬ 
лізму Великі поміщицькі Л. були 
в Німеччині, царській Росії, у т. ч. 
на Україні, в Угорщині та ін. 
країнах. На тер. України 1905 іс¬ 
нувало 97 найбільших поміщиць¬ 
ких Л., що об’єднували бл. 2 млн. 
дес. землі. Внаслідок Великої 
Жовтн. соціалістич. революції в 
Росії, а згодом революц. перетво¬ 
рень в ін. країнах, що стали на 
шлях соціалістич. будівництва, 
Л. було ліквідовано (див. Аграр¬ 
ні реформи). В сучас. епоху Л. 
ще існують у деяких країнах 
Лат. Америки. 
ЛАТИШ ЕВ Василь Васильович 
[29.VII (ІО.УІІІ) 1855, с. Дієво, 
тепер Рамешковського р-ну Калі- 
нін. обл.— 2.У 1921, Петроград] — 
рос. філолог та історик, акад. Пе- 
терб. АН (з 1893). В 1876 закінчив 
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ЛАТИШЕВ 

А. М. Лаутер. 

Латук посівний. Верх- 
вя частина квітучої 
рослини і плід. 

Лафет гармати. 

Лахтак. 

Петерб. істор.-філологічний ін-т. 
У 1903—18 — директор цього ін-ту. 
Осн. праці: «Давні написи, грецькі 
і латинські, північного узбережжя 
Чорного моря» (в. 1, 2, 4, 1885— 
1901; в. 1. Вид. 2, 1916; лат. мо¬ 
вою), «Дослідження про історію і 
державний лад міста Ольвії»(1887), 
«Короткий нарис історії Боспор- 
ського царства» (1893), «Відомості 
давніх письменників, грецьких і 
латинських, про Скіфію і Кавказ» 
(т. 1—2, 1893—1906). 
ЛАТИШЕВ Георгій Дмитрович 
[22.1 (4.II) 1907, Бєжиця, тепер у 
межах Брянська — З.ІУ 1973, Ки¬ 
їв] — рад. фізик, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1945), акад. АН Каз. 
РСР (з 1958). Член КПРС з 1939. 
Закінчив Ленінгр. політех. ін-т 
(1929). У 1930—41 працював у 
Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР, 1958— 
65 — директор Ін-ту ядерної фі¬ 
зики АН Каз. РСР, 1965—70 — 
зав. відділом Ін-ту фізики АН 
УРСР, з 1970 — Ін-ту ядерних 
досліджень АН УРСР. Наук, праці 
з ядерної фізики. В 1932 разом 
з А. К. Вальтером, О. І. Лейпун- 
ським, К. Д. Синельниковим упер¬ 
ше в СРСР здійснив розщеплення 
атомного ядра штучно прискорени¬ 
ми частинками. Державна пре¬ 
мія СРСР, 1949. 
ЛАТИШҐ (самоназва — латвієші) 
— нація, основне населення Латв. 
РСР. Заг. чисельність — 1,5 млн. 
чол. (1975, оцінка); в СРСР — 
1439 тис. (1979, перепис). Живуть 
і в ін. республіках СРСР, а також 
у країнах Зх. Європи, Америки 
(переважно в СІЛА, Канаді та Ар- 
гентіні), Австралії. Мова — латись¬ 
ка (див. Латиська мова). 
Віруючі Л.— переважно лютерани, 
в Латгалії — католики; є також 
православні. В етногенезі Л. бра¬ 
ли участь балт. племена (земгали, 
сели, латгали, куриіі) та фінно- 
угор. племена (ліви). В кін. 1 — на 
поч. 2-го тис. н. е. почалося фор¬ 
мування латис. народності, яке 
було перерване вторгненням нім. 
загарбників. Консолідація Л. у 
народність завершилась у 16 — на 
поч. 17 ст. В 19 ст. Л. сформува¬ 
лися у бурж. націю. За роки Рад. 
влади (з 1940) в житті латис. на¬ 
роду відбулися докорінні зміни. 
В процесі соціалістичних перетво¬ 
рень Л. сформувалися в соціаліс¬ 
тичну націю і разом з ін. соціа¬ 
лістичними націями і народностя¬ 
ми СРСР утворили нову істор. 
спільність — радянський народ. 
Досягли розквіту економіка і 
культура Л. Більшість їх живе 
в містах і працює в соціалістичній 
пром-сті. У процесі колективізації 
с. г. відбулося переселення Л.-се¬ 
лян з хуторів у впорядковані села 
з кам’яними житл. будинками, які 
замінили зрубні. Осн. заняття 
сільс. населення Латвії — земле¬ 
робство, тваринництво, рибальст¬ 
во, а також кустарні промисли 
(худож. обробка дерева, металу, 
шкіри, янтарю, гончарство, виши¬ 
вання, в’язання, плетіння, худож. 
ткацтво). За роки Рад. влади зріс 
добробут трудящих Латв. РСР, 
зміцніли зв’язки з ін. народами 
СРСР, у т. ч. з укр. народом. Про 
історію, г-во і культуру Л. див. 
Латвійська РСР. 
Літ.1 Народьі Європейской части 
СССР, т. 2. М., 1964. X. П. Стродс. 

ЛАТОРИЦЯ — річка в Українсь¬ 
кій РСР, у межах Закарпатської 
обл., ліва притока Бодрогу (бас. 
Тиси), в яку впадає на тер. Чехо- 
словаччини. Довж. 144 км, площа 
бас. 2735 км2. Живлення пере¬ 
важно дощове й снігове. Гол. при¬ 
токи: Стара (права), Віча, Кере- 
пець (ліві). Використовують для 
пром. і побутового водопостачан¬ 
ня та зрошування. На Л.— місто 
Мукачеве. 
ЛАТТА Василь Петрович (29.XII 
1921, с. Пчолине, Словаччина — 
27. VI 1965, Братіслава) — сло¬ 
вацький лінгвіст. Учився в Браті- 
славському (1945—48) й Ленінгр. 
(1948—50) ун-тах. Працював у 
Братіславському ун-ті (1954—65). 
Автор досліджень з укр. діалек¬ 
тології: «Повноголосся в українсь¬ 
ких говорах Східної Словаччини» 
(1958), «Словацько-українська мов¬ 
на межа» (1962), «Система наголо* 
су українських говірок Східної 
Словаччини» (1964). 

А. М. Залеський. 
ЛАТУК (Ьасіиса) — рід одно-, 
дво-, рідше багаторічних рослин 
родини складноцвітих. Листки 
цілісні або вирізано-перистороз- 
дільні, чергові. Кошики дрібні, не¬ 
багатоквіткові, численні, зібрані 
в волотевидне суцвіття. Плід — 
сім’янка з чубком. Бл. 100 видів, 
поширених переважно в Пн. пів¬ 
кулі. В СРСР — бл. ЗО видів, з 
них в УРСР — 8. Як бур’ян дуже 
поширений Л. компасний, або Л. 
дикий (Ь. зеггіоіа, синонім Ь. 
$сагіо1а). Л. посівний, або 
салат (Ь. $айуа), часто вирощу¬ 
ють як овочеву рослину (спожива-/ 
ють листки); відомо кілька сортів. 
ЛАТУНУВАННЯ — нанесення на 
поверхню металевих виробів шару 
латуні. Латунь наносять (завтовш¬ 
ки 1—10 мкм), вдаючись до елек¬ 
тролізу (осадження з ціаністих 
електролітів) або до продуктив¬ 
нішого — металургійного способу, 
пов’язаного з її розплавленням і 
спец, обробкою (прокаткою, во¬ 
лочінням та ін.) виробів. Латуну- 
ванням захищають вироби від ко¬ 
розії металів, підвищують адге¬ 
зію сталевих і алюмінієвих виро¬ 
бів з гумою. Крім того, Л. дає 
змогу створювати проміжний зміц¬ 
нюючий підшар при нікелюванні 
й лудінні сталевих виробів, по¬ 
ліпшувати антифрикційні власти¬ 
вості виробів з титану, його спла¬ 
вів тощо. 
ЛАТУНЬ (нім. Ьаіип) — мідноцин- 
ковий сплав, що містить до 50% 
2п. Є найпоширенішим міді спла¬ 
вом. Розрізняють Л.: подвійні, 
або прості (складаються тільки з 
міді й цинку), і багатокомпонент¬ 
ні, або спеціальні (містять, крім 
міді й цинку, легуючі елементи — 
алюміній, кремній, марганець, ні¬ 
кель, олово або свинець); дефор- 
мівні (їх можна обробляти тиском) 
і ливарні. Л. відзначаються доб¬ 
рими мех. й антифрикційними 
властивостями, високими корозій¬ 
ною стійкістю в повітрі й морсь¬ 
кій воді, пластичністю при достат¬ 
ній міцності, рідкотекучістю, не¬ 
значною схильністю до лікваціг. 
Вони мало окислюються, діамаг¬ 
нітні (див. Діамагнетизм). Л. ви¬ 
користовують у машино-, судно- і 
приладобудуванні, для плануван¬ 
ня, з неї виготовляють знаки і 

художні вироби тощо. Див. також 
Автоматна латунь, Латунуван- 
ня. г. К. Львов. 
ЛАТУР (Ла Тур; Ьа Тоиг) Жорж 
де (19.1II 1593, Вік-сюр-Сей, Ло- 
тарінгія — ЗО.І 1652, Люневіль, 
там же) — французький живопи¬ 
сець. Творчість Л. сформувалася 
під впливом Караваджо. Твори: 
«Шулери» (бл. 1625), «Ловля бліх» 
(20-і рр. 17 ст.), «Новонародже¬ 
ний», або «Різдво» (бл. 1630), 
«Йосиф-тесля» (40-і рр. 17 ст.). 

Ж. де Латур. У лихваря. Львівська 
картинна галерея. 

Картини Л. зберігаються в різних 
музеях Франції, а також у Львів, 
картинній галереї 
Літ.: Золотов Ю. К. Латур. М., 1960. 
ЛАУБ (ЬаиЬ) Фердінанд (19.1 
1832, Прага — 18.ІІІ 1875, Гріс, 
Тіроль) — чес. скрипаль, педагог 
і композитор. У 1846 закінчив 
Празьку консерваторію. В 1866— 
74 — професор Моск. консерва¬ 
торії. Був у творчій дружбі з 
М. Рубінштейном, П. Чайковсь- 
ким (присвятив Л. 3-й струнний 
квартет). Очолював квартет Рос. 
муз. т-ва. Відомий як інтерпре¬ 
татор творів И. С. Баха, Л. Бет- 
ховена, Ф. Мендельсона. Автор 
скрипкових п’єс, пісень. Л. висту¬ 
пав на Україні (зокрема в Києві, 
1869). 
ЛАУЕ (Ьаие) Макс Фелікс Теодор 
фон (9.Х 1879, Пфаффендорф, 
поблизу Кобленца — 24. IV 1960, 
Берлін) — нім. фізик (ФРН), 
іноземний член АН СРСР (з 1930). 
Закінчив Берлінський ун-т (1904). 
Наук, праці з оптики, кристало¬ 
фізики, надпровідності, теорії від¬ 
носності, квантової теорії, атомної 
фізики тощо. Запропонував вико¬ 
ристання крисгалів як дифракцій¬ 
них граток для рентгенівських про¬ 
менів і розробив теорію дифракції 
цих променів на кристалічній грат- 
ці (1912). Нобелівська премія, 
1914. 
ЛАУРЕАТ (від лат. 1аигеа1и$ — 
увінчаний лавром) — 1) У Дав¬ 
ніх греків і римлян особа, що пе¬ 
ремогла в змаганнях музикантів, 
ораторів, гімнастів тощо, яку вша¬ 
новували лавровим вінком — сим¬ 
волом перемоги, тріумфу. 2) Зван¬ 
ня, яке присвоюється за заслуги 
в певній галузі діяльності (див. 
зокрема, Ленінські премії, Дер¬ 
жавні премії УРСР). 3) Пере¬ 
можець на фестивалі, конкурсі 
майстрів мистецтв та ін. 
лАутер Антс Міхкельович [23. 
VI (5.VII) 1894, с. Валга, тепер 
Рапласького району Ест. РСР — 
ЗО.Х 1973, Таллін]—естонський ра¬ 
дянський актор, режисер, нар. 
арт. СРСР (з 1948). Сценічну діяль¬ 
ність почав 1913 в театрі «Естонія» 
(Таллін). У 1917—18 грав у рос. 
театрі в Новгороді. Працював у 



До ст. Левицький Д. Г. 

1. Портрет невідомої в блакитній сукні. 1784. 

2. Портрет О. А. Васильєвої. Початок 19 ст. Харків¬ 
ський художній музей. 

3. Портрет письменника князя І. М. До/иорукоіо. 
1782. 

4. Портрет К. М. Хованськоі та К. М. Хрущової. 1773. 

Державний Російський музей у Ленінграді. 
1 і 3 — Київський музей російського мистецтва. 



До ст. Левітан І. І. 
1. Літній вечір. 1900. 
2. Над вічним супокоєм. 1894. Обидва — Державна Третьяковська галерея в Москві. 
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театрах «Естонія* (Таллін; 1918— 
41; в 1944—49 — гол. режисер), 
«Ванемуйне» (Тарту; 1951—58, 
в 1953—55 — гол. режисер). Ролі: 
Ільвес, Хейнман («Зв’язок*, «Нев¬ 
ловиме чудо* Е. Вільде), Хлеста- 
ков, Городничий («Ревізор* Гого¬ 
ля), Гамлет, Отелло (одноймен¬ 
ні трагедії Шекспіра). Поставив 
спектаклі: «Два табори* Якобсо- 
на, «Домовик* Вільде, «Вороги* 
Горького, «Три сестри* Чехова 
та ін. Знімався в кіно. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1952. 

ЛАФАЙбТ (Ба Рауеііе) Марі Жо 
зеф Поль Ів Рок Жільбер Мотьє, 
маркіз де (6.IX 1757, Шаваньяк — 
20.V 1834, Париж) — франц. по¬ 
літ. діяч. З 1777 на чолі загону 
добровольців брав участь у війні за 
незалежність у Північній Амери¬ 
ці 1775—83, генерал-майор. У 
1789 обраний до Генеральних шта¬ 
тів Франції від дворянства, під¬ 
тримав проголошення їх Нац. збо¬ 
рами. Після падіння Бастілії 
14.VII 1789 призначений команд. 
Нац. гвардією (до листопада 
1791). Виступав з позицій лібе¬ 
рально-конституційного монархіз¬ 
му, учасник клубу фельянів. Ке¬ 
рував придушенням демонстрації 
17.VII 1791 проти монархії. У вій¬ 
ні проти 1-ї антифранц. коаліції 
(1792) командував однією з ар¬ 
мій на Пн. Виступав проти яко¬ 
бінців. Після втечі з Франції 
1792—97 — в австр. полоні. З 
1800 — у Франції. В період Ре¬ 
ставрації — один з лідерів лібе- 
рально-бурж. опозиції. Під час 
Липневої революції 1830 — ко¬ 
мандував Національною гвар¬ 
дією, прибічник Луї-Філіппа 
Орлеанського. 

ЛАФАРГ (Ьа£аг§ие) Лаура (1845— 
1911) — діячка франц. робітн. 
руху. Друга дочка К. Маркса. 
Див. Маркс Лаура. 
ЛАФАРГ (БаГагдие) Поль (15.1 
1842, Сантьяго-де-Куба — 26.XI 
1911, Париж) — діяч франц. і 
міжнар. робітн. руху. Н. в сім’ї 
франц. торговця. З 1851 жив у 
Франції, 1866—68 — в Англії. 
Учасник соціалістичного руху з 
1864. З 1866 — член Ген. ради 
Інтернаціоналу 1-го. Був близько 
знайомий з К. Марксом і Ф. Ен¬ 
гельсом, 1868 одружився з дочкою 
К. Маркса — Лаурою Маркс. 
Після падіння Паризької комуни 
1871 емігрував, 1882 повернувся 
до Франції. Спільно з Ж. Гедом 
за допомогою К. Маркса і Ф. Ен¬ 
гельса розробив Гаврську про¬ 
граму 1880 франц. Робітн. пар¬ 
тії, 1882 разом з Гедом очолив 
цю партію, співробітничав у її 
органі — газ. «Егаліте* («Рів¬ 
ність*). Один з організаторів Ін¬ 
тернаціоналу 2-го (1889). В 1891— 
93 — деп. франц. парламенту В 
70-х рр 19 ст. встановив зв’язки 
з рос. революціонерами, друку¬ 
вався в рос. прогресивній пресі. 
Не раз зазнавав арештів. Незва¬ 
жаючи на окремі помилки, Л. вніс 
вагомий вклад у розробку і про¬ 
паганду марксистської теорії. 
Автор численних праць з мар¬ 
ксистської філософії, політ, еко¬ 
номії, наук, соціалізму, історії 
релігії, літ. критики, філології. 

В. І. * Ленін особисто знав Л. і 
характеризував його як одного з 
найталановитіших і найглибших 
поширювачів ідей марксизму (див. 
Повне зібр. тв., т. 20, с. 366). 
Разом з дружиною покінчив життя 
самогубством. 
Літ.: Момджян X. Н. Поль Лафарг 
и философия марксизма. М., 1978. 

А. Г. Слюсаренко. 

ЛАф£Т (нім. БаГеІІе, від франц. 
ГаНйІ) — станок, на якому за¬ 
кріплюється ствол артилерійсь¬ 
кої гармати. Призначений для 
надання стволові вертикальних і 
горизонтальних кутів (за допомо¬ 
гою механізмів наводки), погли¬ 
нання енергії віддачі при по¬ 
стрілі, а також для пересування 
гармати. Л. бувають рухомі (на 
колісному або гусеничному ходу), 
напівстаціонари і (на рухомій ос¬ 
нові в танкових, самохідних, ко¬ 
рабельних, авіац. та ін. гармат) 
і стаціонарні (на нерухомій осно¬ 
ві в берегових, фортечних та ін. 
гармат). Іл. с. 80. 
ЛАФОНТ^Н (Ба Ропіаіпе) Жан 
де (8.VII 1621, Шато-Тьєррі, Шам¬ 
пань — 13.IV 1695, Париж) — 
франц. письменник, член Франц. 
академії (з 1684). Літ. діяльність 
почав з наслідування античних 
зразків (комедія «Євнух*, 1654; 
ідилія «Адоніс*, 1658; роман «Лю¬ 
бов Псіхеї й Купідона*, 1669). 
Вільнодумець і прихильник мате- 

іалістичної філософії П. Гассен- 
і, Л. звернувся до реалістичних 

традицій Відродження. У віршо¬ 
ваних «Казках...* (кн. 1—5, 1665— 
85) виступав проти лицемірства 
католицького духівництва, феод, 
самоуправства, продажництва чи¬ 
новників. Сатира Л. досягла до¬ 
вершеності в «Байках* (кн. 1— 
12, 1668—94), сюжети яких запо¬ 
зичені у Езопа і Федра або взяті 
з нар. джерел. Байки Л. насичені 
гоогрим життєвим матеріалом і 
нар. гумором, спрямовані проти 
панівних класів франц. суспільст¬ 
ва. Вони вплинули на розвиток 
жанру байки в європ. л-рі, зокре¬ 
ма на творчість І. Крилова та 
Л. Глібова. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. 
В кн.: Сузір’я французької поезії, 
т. 1. К., 1971; [Байки]. В кн.: Байки 
зарубіжних байкарів. К., 1973; Рос. 
перекл — Любовь Психеи и Купи- 
дона. М.. 1964. Н. О. Модестова. 

лахемаАський НАЦІОНАЛЬ¬ 
НИЙ ПАРК, Лахемаа — національ¬ 
ний парк в Ест. РСР. Площа 
64,9 тис. га. Утворений 1971 для 
охорони типових ландшафтів узбе¬ 
режжя Фінської зат. Багато річок, 
боліт, невеликих заток, озер, є 
водоспади. Болота Хара і Лаука, 
праліс на п-ові Верги, де водяться 
ведмеді, мають статус заповідни¬ 
ків. На тер. парку — істор. та ет- 
ногр. пам’ятки. Туризм. 

О. К. Ющенко. 
ЛАХСЗР — місто на Пн. Сх. Па¬ 
кистану, адм. ц. провінції Пенд¬ 
жаб. Розташований на р. Раві. 
Вузол залізнич. і автомоб. шляхів. 
2,2 млн. ж. (1972). Л. засн. на поч. 
нашої ери. В 1099—1114 і 1153— 
86 — столиця д-ви Газневідів. Був 
тимчасовою резиденцією правите¬ 
лів з дин. Великих Моголів. У 
1799—1849 — столиця Сікхської 
д-ви. В період англ. панування 
(1849—1947) — центр Лахорської 
області та однойменного округу 

Брит. Індії. З 1947 — адм. ц. про¬ 
вінції Пенджаб, з 1955 — області 
Лахор і провінції Зх. Пакистан, 
з 1970 — провінції Пенджаб. Л.— 
значний центр текст, (особливо ба¬ 
вовняної), швейної, гумової, шкіря- 
но-взут. та харч, пром-сті. Неве¬ 
ликі маш.-буд. і металообр. (с.-г. 
машини, трансп. устаткування, 
електротех. вироби, насоси), мета¬ 
лург. та хім. підприємства, заліз¬ 
ничні майстерні, ТЕС. Розвинуті 
кустарні ремесла (вишивка, ор¬ 
намент, золоті й срібні вироби 
тощо). Пенджабський ун-т (засн. 
1882), Інженерний ін-т. Музей 
Л., музеї зброї, образотворчого 
і прикладного мистецтва. Серед 
архіт. пам’яток: форт з стінами 
й вежами (70-і рр. 16 ст.), палацо¬ 
вими комплексами (палац Джа- 
хангіра, 1617, арх. Абдул Карім), 
мечеті — Везір Хана (1634), Золо¬ 
та (1753); еклектичні будівлі 19 
ст. За 8 км від Л.— сади Шаліма- 
ра (1637, арх. Алі Мардан Хан), 
поблизу Л.— мавзолей Джахангі- 
ра (1626). 
ЛАХТАК, морський заєць (Егі§- 
паїїіиз ЬагЬаІиз) — ссавець род. 
справжніх тюленів. Довж. тіла 
до 240 см, маса до 300 кг. Волося¬ 

ний покрив грубий, порівняно не¬ 
густий, сірувато-бурого кольору, 
іноді з білуватими і жовтуватими 
малопомітними плямами. Насе¬ 
ляють мілководні узбережні р-ни. 
Живуть поодиноко або групами. 
Живиться Л. донними молюсками, 
крабами, креветками, рідше — 
рибою. Статевозрілими стають у 
4—7-річному віці. Самка у бе¬ 
резні — травні після майже 1-річ- 
ної вагітності народжує 1 маля, 
вкрите м’яким темно-бурим хут¬ 
ром. Пошир, у Пн. Льодовитому 
ок. та пн. частині Атлантичного і 
Тихого океанів. Л.— об’єкт про¬ 
мислу (використовують жир, шкі¬ 
ру, м’ясо вживають перев. для 
годівлі хутрових звірів). 

О. П. Корнеев. 

ЛАХУТГ Абулькасім Ахмедзаде 
(4.XII 1887, м. Керманшах, Зх. 
Іран — 16.III 1957, Москва) — 
тадж. рад. поет. Член КПРС з 
1924. В 1922 емігрував до Рад. 
Союзу. Друкуватися почав 1907. 
У зо. віршів «Червона поезія* 
(1927), поемах «Кремль* (1923), 
«Ленін живий» (1924), «Корона та 
прапор» (1935) оспівував рад. дійс¬ 
ність, колгоспне будівництво. В 
30-і рр. писав твори про героїку 
праці рад. людей («Батьківщина 
радості», 1935). Вірші періоду 
Великої Вітчизн. війни («Марди- 
стан», 1941; «Витязь Мир», «Пе¬ 
ремога Тані», обидва — 1942) — 
про героїзм рад. воїнів і партиза¬ 
нів. Драм, поема «Коваль Кава» 
(1941) послужила лібретто для од¬ 
нойменної опери. Неодноразово 
бував на Україні, присвятив їй 
поезії «Відповідь на ,,Заповіт“ 
Шевченка» (1933), «На березі Дні¬ 
пра» (1936), «Дім Тараса буде 
вільний», «Народові України» 
(обидва — 1942). Перекладач тво 
рів Т. Шевченка. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами. 
Те.: Укр. перекл.— Поезії. X., 
1932; Вибрані поезії. X., 1934; Тарасу 
Шевченкові. В кн.: Народи-брати К., 
1954; [Вірші]. «Вітчизна». 1977 МЬ 12; 
Рос. перек л.— Ветер утра. М., 
1967; Лирика. М., 1970. 

ЛАХУТІ 

М. Ж. Лафайєт. 

П. Лафарг. 

Ж. де Лафонтен. 

А. Лахуті. 

6 УРЕ, т. 6 



82 
ЛАЦАНИЧ 

І. В. Лацанич. 

В. Т. Лаціс. 

В. Є. Лашкарьов. 

Іван Ле. 

ЛАЦАНИЧ Ігор Васильович (н. 
11.VII 1935, Ужгород) — укр. рад. 
диригент, нар. арт. УРСР (з 1979). 
Член КПРС з 1979 У і961 закін¬ 
чив Львів, консерваторію. В 1956— 
68 — диригент Львів, театру опери 
та балету ім. І. Франка (з 1975 — 
гол. диригент); 1970—75 — гол. 
диригент Донец. театру опери та 
балету. Під диригуванням Л. по¬ 
ставлено вистави <10 днів, що 
потрясли світ» М. Кармінського, 
чЯрослав Мудрий» Ю. Мейтуса 
(обидві — Донецьк), чТангейзер» 
Р. Вагнера. «Джоконда» А. Пон- 
к’єллі (Львів). 
ЛАЦІС Віліс Тенісович [29.IV 
(12.V) 1904, с. Рінужі, тепер у 
складі Риги — 6.II 1966, Рига] — 
латис. рад. письменник, держ. 
діяч, нар. письменник Латв. РСР 
(з 1947). Член КПРС з 1928. Н. 
в сім’ї портового робітника. Пра¬ 
цював рибалкою, вантажником у 
порту, лісорубом, матросом. Після 
встановлення Рад. влади в Латвії 
(1940) був членом нар. уряду і ЦК 
Компартії Латвії. На XIX, XX 
і XXII з’їздах КПРС обирався 
кандидатом у члени ЦК КПРС. 
Друкуватися почав 1921 (фейле¬ 
тони, кореспонденції, вірші). Пер¬ 
ший літ. твір — новела чЖінка» 
(1930). .Романи Л. пройняті гост¬ 
рою критикою бурж. ладу і пошу¬ 
ками вольових героїв, носіїв кра¬ 
щих якостей трудового народу: 
трилогія ч Безкрилі птахи» (1931— 
33) , чСин рибалки» (т. 1—2, 1933— 
34) , ч Земля і море» (1938), ч Втра¬ 
чена батьківщина» (1940—52) та 
ін. Роман-епопея чБуря» (1945— 
48; Держ. премія СРСР, 1949), 
роман чДо нового берега» (19.50— 
51; Держ. премія СРСР, 1952) — 
про боротьбу латис. народу за 
встановлення Рад. влади в Латвії, 
захист соціалістичних завоювань 
в роки Великої Вітчизн. війни і 
побудову соціалізму. Автор рома¬ 
нів чСелище біля моря» (1954), 
чПісля грози» (1962), оповідань, 
п’єс. Романи Л. інсценізовані і 
поставлені на сцені рад. театрів, 
в т. ч. і укр.; за мотивами деяких 
з них створено кінофільми. Наго¬ 
роджений 7 орденами Леніна, ор¬ 
деном Вігчизн. війни 1-го ступеня, 
медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Буря, ч. 1 — 
3. К., 1952; Втрачена Батьківщина. 
К., 1956; Безкрилі птахи. К., 1957; 
Родина Зітарів. К., 1958; Капітан 
Сіліс. К., 1965; До нового берега. 
К., 1971; Син рибалки. К., 1971: Рос. 
п е р е к л.— Собрание сочинений, т. 
1—10. М., 1959-60. 

Б. К. Звайгзне. 
ЛАЦІС Мартин Іванович [справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Суд- 
рабс Ян Фрідріхович; 16 (28). XII 
1888—20.III 1938] — рад. держ. 
і парт. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1905. Н. у Вецпієбалзькій 
волості (тепер Цесіський р-н 
Латв. РСР) у сім’ї наймита. Учас¬ 
ник революції 1905—07 в Латвії. 
В 1917 — член Петрогр. військ.- 
революц. к-ту, активний учасник 
Жовтн. збройного повстання 1917 
в Петрограді. Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
1917 — член колегії Наркомату 
внутр. справ, 1918 — член колегії 
ВЧК, голова ЧК і Військ, трибу¬ 
налу *>-ї арміїСх. фронту. В 1919— 
21 — голова Всеукр. ЧК. З 1921— 
на керівній парт, і госп. роботі. 

Нагороджений орденами Черво¬ 
ного Прапора і Трудового Черво¬ 
ного Прапора. 
лАцці (італ. Іаггі — жарти, ви¬ 
тівки, від лат. асііо — дія) — ко¬ 
роткі сцени буфонадного (див. 
Буфонада) характеру, різноманіт¬ 
ні трюки, жарти, дотепи; один з 
важливих елементів італ. комедії 
дель арте. Л. вводили в свої 
комедії К. Гольдоні, К. Гоцці. 
В 20 ст. Л. використовують т. з. 
діалектальні (на місцевих наріч¬ 
чях) театри (зокрема, театр Е. Де 
Філіппо), циркові клоуни. 
ЛАЧЙНОВ Дмитро Олександро¬ 
вич [10 (22).V 1842, с. Лісне Коно- 
бєєво, тепер Шацького р-ну Рязан. 
обл.— 15 (28).X 1902, Петербург] 
— рос. фізик і електротехнік. За¬ 
кінчив (1864) Петерб. ун-т. Дослід¬ 
жував дію електр. машин, уперше 
математично довів можливість пе¬ 
редавати електроенергію, підви¬ 
щуючи напругу, на значну віддаль 
без великих втрат. Вивчав власти¬ 
вості електр. дуги, розробив ори¬ 
гінальний тип гальванічного еле¬ 
мента, винайшов дуговий діафа¬ 
носкоп, регулятор напруги, оптич¬ 
ний динамометр, удосконалив фо¬ 
тометр тощо. 
Літ.: Ржонсницкий Б. Н. Дмитрий 
Александрович Лачинов. В кн.: Люди 
русской науки. М., 1965. 
ла-шап£ль-о-сен — село на 
Пд. Франції, за 40 км на Пд. Сх. 
від м. Брів (деп. Коррез), поблизу 
якого в одному з гротів на схилі 
височини 1908 виявлено залишки 
палеолітичної стоянки, де знайде¬ 
но кістки волохатого носорога, пн. 
оленя, бізона і численні крем’я¬ 
ні скребла й гостроконечники. 
Відкрито також поховання (добре 
збереглося) чоловіка з підігнутими 
ногами, що належав до групи зх.- 
європ., або класичних, неандер¬ 
тальців (т. з. шапельці). Іл. с. 85. 
ЛАШЄВИЧ Михайло Михайлович 
(1884, Одеса — ЗО.УІІІ 1928, Хар¬ 
бін) — рад. держ. і військ, діяч. 
Член Комуністичної партії з 1901. 
Проводив парт, роботу в Одесі, 
Миколаєві, Єкатеринбурзі, Пе¬ 
тербурзі. В 1917 — секретар, потім 
голова фракції більшовиків Пет¬ 
рогр. Ради робітн. і солдатських 
депутатів, член Петрогр. ревкому. 
В 1918—19 — командуючий 3-ю 
армією, член Реввійськради Сх. 
і Пд. фронтів. У 1920—25 — ко¬ 
мандуючий військами Сиб. військ, 
округу, голова Сибревкому. В 1925 
— заст. наркома військ, і мор. 
справ і заст. голови Реввійськради. 
Брав участь у чновій опозиції», 
троцькістсько-зінов'євському ан- 
типартійному блоці. В 1926— 
28 — на госп. роботі. На VII, 
XII і XIII з’їздах партії обирався 
членом ЦК РКП(б), на XIV з’їзді 
— кандидатом у члени ЦК. Був 
членом ВЦВК. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Червоного Прапора. 
ЛАШКАРЬбВ Вадим Євгенович 
[24.IX (7.Х) 1903, Київ — 1.ХІІ 
1974, там же] — укр. рад. фізик, 
акад. АН УРСР (з 1945). Закін¬ 
чив Київ, ін-т нар. освіти (1924). 
У 1939—60 працював в Ін-ті 
фізики АН УРСР і водночас ви¬ 
кладав у Київ, ун-ті (1939—57), 
з 1960 — в Ін-ті напівпровідників 
АН УРСР (1960 — 70 — дирек¬ 
тор). Наук, праці з оптики, фізики 
рентгенівських променів, дифрак¬ 

ції електронів, фізики і техніки 
напівпровідників. Створив тео¬ 
рію внутр. фотоефекту в напів¬ 
провідниках, експериментально 
виявив невентильний внутр. фото¬ 
ефект, розробив методи досліджен¬ 
ня фотопровідності в складних на¬ 
півпровідниках з широкою забо¬ 
роненою зоною. Нагороджений ор¬ 
деном чЗнак Пошани». 
ЛАЩЄВСЬКИЙ Варлаам [світсь¬ 
ке ім’я — Василь; 6л. 1704 — 28. 
VII (8.VIII) 1774, Москва] — укр. 
письменник, педагог, церковний 
діяч. Закінчив Київ, академію 
(1737). У 1738 постригся в ченці. 
В 1739—47 викладав у Київ, ака¬ 
демії піїтику, риторику, бого¬ 
слов’я, грец. та давньоєвр. мови. 
В 1753 Л. призначено спочатку ар¬ 
хімандритом Донського монастиря 
в Москві, потім — ректором Моск. 
академії. В 1754—58 був членом 
синоду. Автор шкільної драми-мо- 
раліте чТрагедокомедія о мздй в 
будущей жизні...» (бл. 1742), що 
містила сатиричні елементи, грец. 
граматики лат. мовою, промов 
та ін. творів. 
ЛАЩУК Юрій Пилипович (н. 2.ІІІ 
1922, с. Липки, тепер Гощанського 
р-ну Ровен. обл.) — укр. рад. 
мистецтвознавець, доктор мистецт¬ 
вознавства (з 1974). В 1953 закін¬ 
чив Львів, ін-т прикладного та 
декоративного мист. Автор наук, 
праць з питань укр. нар. і декор.- 
ужиткового мистецтва ч Закарпат¬ 
ська народна кераміка» (1960), 
чКосівська кераміка» (1966), чУк¬ 
раїнські гончарі» (1968), чОлекса 
Бахматюк» (1976). Брав участь 
у колективних працях чНариси з 
історії українського декоративно- 
прикладного мистецтва» (1969), 
чІсторія українського мистецтва» 
(т. 2, 4. 1967—70). Викладав 
(1962—75) у Львівському інсти¬ 
туті прикладного та декора¬ 
тивного мистецтва. 
ЛЕ Іван Леонтійович [справж. 
прізв.— Мойся; 9 (21).III 1895, 
с. Мойсинці, тепер с. Придніпров¬ 
ське Чорнобаївського р-ну Чер¬ 
кас. обл.— 9.Х 1978, Київ] — 
укр. рад. письменник. Член КПРС 
з 1925. Брав участь в революц. 
подіях 1917 в Петрограді і гро¬ 
мадян. війні на Україні. В 1923 
закінчив робітфак при Київ, по- 
літех. ін-ті, вчився в цьому ін-ті. 
Перші вірші й нариси друкував 
ще до революції. Був членом літ. 
орг-ції <Гарт>, працював на жур¬ 
налістській і видавничій роботі. 
Під час Великої Вітчизн. війни — 
військ, кореспондент. Тематика 
творів 20-х рр.— громадян, війна 
(повість чЮхим Кудря», 1926), 
соціалістичне будівництво на селі 
(зб. оповідань чТанець живота», 
1928, та ін.). Значну роль у ста¬ 
новленні соціалістич. реалізму в 
укр. рад. л-рі відіграв чРоман 
міжгір’я» (1929—33, нові редакції 
— 1935, 1953), де показано будів¬ 
ництво нового життя в Узбекиста¬ 
ні, дружбу рад. народів. Героїку 
п’ятирічок відобразив у повісті 
чІнтеграл» (1932), романі чІсторія 
радості» (1938, друга ред.— 1947). 
Подіям Великої Вітчизн. війни 
присвячено роман чПівденний за¬ 
хід» (1948—50, у співавт. з О. Лева¬ 
дою). Роман чНаливайко» (1940) — 
своєрідний пролог до широкого 
худож.-істор. полотна в трьох 
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книгах — роману «Хмельницький* 
(1957—65; Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1967) — про 
визвольну війну українського на¬ 
роду 1648—54. Тему героїчної 
праці рад. людей продовжував роз¬ 
робляти в книгах «Право молодос¬ 
ті* (1953), «Кленовий лист» (1960) 
та ін. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Твори, т. 1—7. К., 1968—70; 
Рос. перек л.— Наливайко. М., 
1975; Хмельницкий, кн. 1—3. М., 
1974; Роман межгорья. М., 1975; Ли- 
стья весньї. М., 1978. 
Літ.: Лакиза М. П. Іван Ле. К., 1965; 
Мисник П. Д. Іван Ле. К., 1975. 

В. П. Лета. 
ЛЄББОК (ЬиЬЬоск) Джон (ЗО.ІУ 
1834, Лондон — 28.У 1913, замок 
Кінгсгейт, Кент) — англ. археолог 
і етнограф. Вперше поділив кам’я¬ 
ний вік на палеоліт і неоліт. Л. 
досліджував питання історії куль¬ 
тури, особливо історії шлюбу і 
сім’ї, а також реліг. вірувань. 
Вперше застосував комплексне ви¬ 
користання археол. та етногр. 
матеріалів для вивчення первісної 
історії. 
Л Е Б £ Г (ЬеЬездие) Анрі Леон 
(28.УІ 1875, Бове, деп. Уаза — 
26.VII 1941, Париж) — франц. ма¬ 
тематик, член франц. АН (з 1922), 
інозем. чл.-кор. АН СРСР (з 1929). 
Один із засновників сучас. теорії 
функцій дійсної змінної. Розро¬ 
бив теорію міри, запровадив по¬ 
няття вимірної функції (див. Мі¬ 
ра множини) і нове визначення ін¬ 
теграла (т. з. Лебега інтеграла). 
Його дослідження сприяли ство¬ 
ренню дескриптивної функцій те¬ 
орії. Л. одержав також важливі 
результати геом. й топологічного 
характеру. 
ЛЕБЕГА ІНТЕГРАЛ — узагаль¬ 
нення поняття визначеного інтегра¬ 
ла (див. Інтегральне числення) на 
клас всіх обмежених вимірних 
функцій (див. Міра множини). 
Запровадив 1902 А. Лебег. Для 
функції однієї змінної Л. і. вво¬ 
дять так. Припустимо, що на від¬ 
різку [я; Ь] задана функція у = 
= І (х). Розбивають множину зна¬ 
чень функції точками ... < г/_2 < 
< У-1 < 2/о < Уі < ••• < У і < ••• і 
позначають через М, множину 
тих точок х з відрізка [а; 6], для 
яких у4^і < ^ (х) < у і. Складають 
суму 

5 = 2 т)/|А(МД 

де г/^_, < Ці < уа ц (М,) — міра 
множини М{. 
Границя цих сум при шах (г/, — 
— у і—і) —> 0 наз. Л. і. Застосуван¬ 
ня Л. і. дало змогу остаточно роз¬ 
в’язати ряд проблем матем. ана¬ 
лізу (зокрема, в теорії тригоно¬ 
метричних рядів) і функціональ¬ 
ного аналізу. 
лЄбедєв Анатолій Олексійович 
(н. 1 ЛІ 1931, £. Сущево, тепер 
Гагарінського р-ну Смол, обл.) — 
укр. рад. вчений у галузі механі¬ 
ки, чл.-кор. АН УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1959. Після закін¬ 
чення (1954) Київ, політех. ін-ту 
викладав у ньому. З 1960 працював 
в Ін-ті металокераміки і спеціаль¬ 
них сплавів (тепер Ін-т проблем 
матеріалознавства) АН УРСР. З 
1966 — в Ін-ті проблем міцності 
АН УРСР. Осн. праці з механіки 
матеріалів і міцності конструкцій. 

Виконав дослідження законів 
зміцнення і критеріїв міцності 
матеріалів в умовах складного на¬ 
пруженого стану при високих і 
низьких т-рах. Нагороджений ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
Л £ Б Е Д Є В Борис Федорович 
(н. 11.III 1923, Київ) — укр. рад. 
вчений у галузі зварних будівель¬ 
них металоконструкцій, доктор 
тех. наук (з 1970). Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Після закінчення (1951) 
Київ, інженерно-буд. ін-ту почав 
працювати в Ін-ті електрозварю¬ 
вання ім. Є. О. Патона АН УРСР. 
Осн. напрями наук, діяльності: ра¬ 
ціоналізація конструктивних форм 
пром. споруд, удосконалення тех¬ 
нології механізованого зварювання 
економічних сталей, розробка ін¬ 
дустріальних методів виготовлен¬ 
ня металоконструкцій, створення 
зварювальної апаратури тощо. На¬ 
городжений орденом Червоної Зір¬ 
ки. Держ. премія УРСР, 1976. 
лЄбедєв Валентин Віталійович 
(н. 14.IV 1942, Москва) — льот¬ 
чик-космонавт СРСР, Герой Ра¬ 
дянського Союзу (1973), кандидат 
технічних наук (1975). Член КПРС 
з 1971. Закінчив (1966) Моск. 
авіац. ін-т. Працював у констр. 
бюро. З 1972 — у загоні космонав¬ 
тів. Разом з П. І. Климуком здійс¬ 
нив (18—26.XII 1973) як бортінже- 
нер політ на косміч. кораблі «Со¬ 
юз-13». В цьому польоті проводи¬ 
лись астрофіз. спостереження за 
допомогою системи телескопів 
«Оріон-2», випробування бортових 
систем та ін. 
ЛЄБЕДЄВ Володимир Костянти¬ 
нович (н. 6. VI 1922, м. Данков, те¬ 
пер Липец. обл.) — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі зварювальної електро¬ 
термії, акад. АН УРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1950. Закінчив (1944) 
Моск. енергетичний ін-т. З 1945 — 
в Ін-ті електрозварювання ім. Є. О. 
Патона АН УРСР (з 1970 — заст. 
директора). Осн. праці з проблем 
живлення й керування стосовно 
до різних видів зварювання та дея¬ 
ких електрометалург. процесів, 
розробки електрозварювальної тех¬ 
ніки. Ленінська премія, 1966. Держ. 
премія УРСР, 1976. 
ЛЄБЕДЄВ Гарасим Степанович 
[1749, Ярославль — 15 (27).УІІ 
1817, Петербург] — рос. мандрів¬ 
ник, учений, основоположник рос. 
індології. В 1785—97 жив у Індії, 
де вивчав мови, знайомився з істо¬ 
рією і культурою країни. Створив 
перший інд. театр європ. типу 
(1795—96). В 1801 видав у Лондоні 
граматику мови гінді. В 1802 по¬ 
вернувся до Росії. В 1805 в Петер¬ 
бурзі заснував першу в Європі 
друкарню з наборним бенгальським 
шрифтом. Того самого року видав 
першу рос. працю про Індію, її еко¬ 
номіку, історію й культуру: «Без¬ 
сторонні спостереження систем 
Східної Індії брамгенів, священних 
обрядів їхніх і народних звичаїв». 
Л. першим з росіян вивчив основи 
санскриту. 
Літ.: Очерки по истории русского 
востоковедения, сб. 2. М., 1956. 

лЄбедєв Євген Олексійович 
[н. 2 (15).І 1917, м. Балаково, тепер 
Сарат. обл.] — рос. рад. актор, 
нар. арт. СРСР (з 1968). Після 
закінчення 1940 театр, уч-ща в 
Москві працював у театрах Тбілі¬ 

сі, Ленінграда, з 1956 — в Ле¬ 
нінград. Великому драм, театрі 
ім. М. Горького. Ролі: Рогожин 
(«Ідіот» за Достоєвським), Хол- 
стомір («Історія коняки», за тво¬ 
ром Л. Толстого «Холстомір»), Без- 
семенов («Міщани» Горького), 
боцман Кобза («Загибель ескадри» 
Корнійчука), Артуро Уї («Кар’єра 
Артуро Уї» Брехта) та ін. Зніма¬ 
ється в кіно. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія СРСР, 1968. 
ЛЕБЕДЄВ Максим Абрамович 
(січень 1887, с. Коровіно кол. Кост¬ 
ромської губернії — грудень 1959) 
— учасник боротьби за владу Рад 
на Україні. Член КПРС з 1905. 
Учасник революційних подій 1905 
в Москві. З 1908 — на парт, роботі 
в Петербурзі. Після Лютневої 
бурж.-демократичної революції 
1917 — один з керівників більшо¬ 
вицької орг-ції Третього авіапарку 
в Києві, член Київ, к-ту РСДРП(б), 
член Київ. Ради солдат, депутатів. 
Учасник громадян, війни. Пізні¬ 
ше — на рад. і парт, роботі в Яро¬ 
славлі і Смоленську. З 1935 — 
персональний пенсіонер. На XIV 
з’їзді ВКП(б) обраний членом 
ЦКК. Нагороджений орденом 
Леніна. 
ЛЄБЕДЄВ Микола Миколайович 
(1887 — квітень 1919) — учасник 
революц. руху в Росії, журналіст. 
Член Комуністичної партії з 1911. 
Вів парт, роботу в Петербурзі, 
з 1913 — член Петерб. к-ту РСДРП. 
В 1912—14 та 1917 співробітничав 
у газ. <Правда». Після Лютневої 
революції 1917 — член Київ, к-ту 
РСДРП(б), член редколегії газ. 
«Голос социал-демократа* і <Про- 
летарская мисль*. В 1918 — ре¬ 
дактор газ. <Коммунист» — ор¬ 
гану ЦК КП(б)У, потім працював 
у Харкові секретарем газ. «Изве- 
стия ЦИК Советов Украиньї». Був 
членом редколегії газ. <Беднота*, 
очолював Бюро української преси 
(БУП). 
ЛЕБЕДЄВ Михайло Іванович 
[4 (16).XI 1811, Тарту, тепер Ест. 
РСР — між 6 (18) і 13 (25).VII 
1837, Неаполь] — рос. живописець- 
пейзажист. Син кріпака. В 1829— 
33 навчався в петерб. АМ у М. Во- 
робйова, з 1834 — пенсіонер АМ 
в Італії. Твори: «Арічча поблизу 
Рима» (1835), «Вид Кастель- 
Гандольфо поблизу Рима» (1836), 
«Вид околиць Альбано поблизу 
Рима» (1836) та «Алея в Альбано», 
«У парку Гіджі» (обидва — 1837). 
З картини Л. «Вечір в Альбано 
поблизу Рима (Ліс)» (1836) Т. Шев¬ 
ченко виконав малюнок та офорт. 
Іл. с. 86. 
Літ.: Юрова Т. В. Михаил Иванович 
Лебедев. М., 1971. 

ЛЕБЕДЄВ Михайло Миколайович 
[10 (22).X 1877, с. Межадор, тепер 
Сисольського р-ну Комі АРСР — 
5.III 1951, с. Корткерос Комі 
АРСР] — комі рад. поет, один 
із зачинателів комі рад. л-ри. Дру¬ 
куватися почав 1900. До Великої 
Жовтн. соціалістич. революції опу¬ 
блікував кілька прозових творів 
рос. мовою і віршів комі мовою, 
в яких показав побут, звичаї до 
революц. комі села. Захоплено 
зустрів перемогу Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. Автор пер¬ 
шого драм, твору мовою комі — 
«Чарівник» (1920), лібретто опе- 
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рети «Настук» (1928). Цикл опо¬ 
відань «Під богом і царем» (1927), 
«Два куркулі» (1929), «Хто не 
робить, той не їсть» (1931) — про 
соціалістичне перетворення Ко¬ 
мі краю. Багато віршів Л. стали 
нар. піснями. Писав і байки. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
лЄбедєв Олександр Георгійо¬ 
вич (1874, Казань — 27.1 1936, 
Київ) — укр. рад. ентомолог. За¬ 
кінчив фіз.-матем. факультет Ка¬ 
зан. ун-гу (1899). З 1900 — викла¬ 
дач с.-г. відділу Київ, політехніч¬ 
ного ін-ту, згодом — професор 
Київ. с.-г. та лісотехнічного ін-тів. 
Праці Л. присвячені питанням за¬ 
хисту рослин. При Київ. с.-г. ін-ті 
організував ентомолог, станцію, 
що готувала кадри для перших укр. 
установ по захисту врожаю (Київ. 
Полтава, Харків). Редактор пер¬ 
ших в країні ентомолог, журн.— 
«Знтомологический вестник» (1912 
—14) та «Журнал прикладной зн- 
томологии» (1916), що видавались 
у Києві. 
лЄбедєв Олександр Олексійо¬ 
вич [14 (26).XI 1893, Паневежіс, 
тепер Лит. РСР — 15.III 1969, 
Ленінград] — рос. рад. фізик, 
акад. АН СРСР (з 1943), Герой 
Соціалістичної Праці (1957). Піс¬ 
ля закінчення Петроградського 
ун-ту (1916) працював там же, з 
1919 — одночасно в Держ. оптич¬ 
ному ін-ті. Осн. праці — з тех., 
прикладної та електронної оптики. 
Розробив теорію відпалу оптично¬ 
го скла. Разом зі співробітниками 
створив перший зразок вітчизн. 
електронного мікроскопа. Під його 
керівництвом розроблено конструк¬ 
цію знімальної камери для фото¬ 
графування швидкоплинних проце¬ 
сів. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1947, 1949; 
Ленінська премія, 1959. 
/іЄБЕДЄВ Павло Павлович [21. 
IV (З.У) 1872, Чебоксари — 2.УІІ 
1933, Харків] — рад. військ, діяч. 
На військ, службі з 1890. В 1900 
закінчив Академію Генштабу. 
Учасник 1-ї світової війни, генерал- 
майор. У квітні 1918 добровільно 
вступив у Рад. Армію. Учасник 
громадян, війни; був нач. Мобілі¬ 
заційного управління Всерос. гол. 
штабу (1918—19), нач. штабу (кві¬ 
тень — липень 1919) та команд, 
(липень) Сх. фронтом, нач. Польо¬ 
вого штабу Республіки і Штабу 
РСЧА (1919—24). Член Реввійськ- 
ради СРСР (1923—24). З 1925 — 
нач. штабу та пом. команд, вій¬ 
ськами Укр. військового округу. 
Нагороджений орденами Червоно¬ 
го Прапора, Трудового Червоно¬ 
го Прапора. 
лЄбедєв Петро Іванович [11 
(23).VIII 1885, м. Пирятин, тепер 
Полтав. обл. УРСР — З.У 1948, 
Москва] — рад. геолог і петро¬ 
граф, чл.-кор. АН СРСР (з 1939). 
Закінчив Петерб. політех. ін-т 
(1909) і Петерб. ун-т (1912). З 
1915 — професор ун-ту в Ростов і- 
на-Дону, пізніше — Ленінгр. по¬ 
літех. і Ленінгр. гірничого ін-тів 
та ін. вузів. З 1926 — наук, спів¬ 
робітник АН СРСР. Провадив 
геол. дослідження в Карелії, на 
Кавказі й Закавказзі, Алтаї, Да¬ 
лекому Сході, в Кузнецькому Ала¬ 
тау, на Україні, зокрема на Ма- 

ріупольщині й Волині. Осн. пра¬ 
ці з питань петрографії, мінера¬ 
логії, геохімії, вчення про корисні 
копалини. Разом з В. І. Лучиць- 
ким створив працю «Петрографія 
України» (1934). Нагороджений 
орденами Леніна й Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
лЄбедєв Петро Миколайович 
[24.11 (8.III) 1866, Москва — 1 (14). 
III 1912, там же] — рос. фізик- 
експериментатор. У 1887—91 пра¬ 
цював у Страсбурзі й Берліні в ла¬ 
бораторіях А. Кундта, Ф. Коль- 
рауша і Г. Л. Ф. Гельмгольца. З 
1891 — у Моск. ун-ті (асистент 
О. Г. Столєтова, з 1900 — про¬ 
фесор),, який залишив 1911 на знак 
протесту проти реакційних заходів 
міністра освіти Кассо. Після від¬ 
ставки організував на приватні 
кошти фіз. лабораторію в Моск. 
міському нар. ун-ті ім. А. Л. Ша- 
нявського. Дослідження в галузі 
експериментального підтверджен¬ 
ня електромагн. теорії світла. Пер¬ 
шим одержав міліметрові електро¬ 
магн. хвилі (1895) і показав, що 
вони здатні зазнавати подвійного 
променезаломлення. Виявив і ви¬ 
міряв тиск світла на тверді тіла 
(1901) та гази (1907). Ім’я Л. при¬ 
своєно Фіз. ін-тові АН СРСР. 
лЄбедєв Сергій Васильович 
[13 (25).VII 1874, Люблін, тепер 
ПНР — 2.У 1934, Ленінград] — 
рос. рад. хімік, акад. АН СРСР 
(з 1932). Учень О. Є. Фаворсько- 
го. Закінчив (1900) Петерб. ун-т, 
з 1902 працював там же. Праці 
Л. стосуються полімеризації нена- 
сичених вуглеводнів (аленів, ди¬ 
вінілу, ацетилену тощо), кінетики 
високо- і низькотемпературної по¬ 
лімеризації дієнових вуглеводнів 
(зокрема, бутадієну), одержання 
толуолу з нафти, гідрогенізації 
ненасичених сполук і піролізу наф¬ 
ти тощо. Спільно з іншими 1926— 
28 розробив спосіб одержання нат¬ 
рій-диві нілового каучуку із спирту. 
У 1931—32 у Рад. Союзі впер¬ 
ше в світі створено пром. вироби, 
синтетичного каучуку за методом 
Лебедєва. АН СРСР встановлено 
премію ім. С. В. Лебедєва. На¬ 
городжений орденом Леніна. 
ЛЕБЕДЄВ Сергій Іванович [н. 
21.11 (6.III) 1902, с. Ганнівка, те¬ 
пер Верхньодніпровського р-ну 
Дніпроп. обл.] — український рад. 
фізіолог рослин, засл. діяч науки 
УРСР (з 1973). Член КПРС з 1946. 
В 1926 закінчив Полтавський с.-г. 
ін-т. Працював (до 1932) на с.-г. 
дослідних станціях України, у 
Всесоюзному н.-д. ін-ті конопель 
(1932—37), в Глухівському с.-г. 
ін-ті (1937—41), Ін-ті ботаніки 
і Ботанічному саду АН УРСР 
(1943—53) та ін. З 1953 — проф. 
і ректор Одеського ун-ту, 1959— 
62—проф. і ректор Української 
с.-г. академії (з 1962 там же зав. 
кафедрою і керівник н.-д. лабо¬ 
раторії). 
Праці присвячені вивченню піг¬ 
ментів рослин, їх мінерального 
живлення, фотосинтезу, ін. питан: 
ням біології. Делегат XVIII і 
XX з’їздів Компартії України. 
Нагороджений орденом Леніна, 
орденом Трудового Червоного 
Прапора, медалями. 
лЄбедєв Сергій Олексійович 
[20.Х (2.XI) 1902, Нижній Новго¬ 
род, тепер Горький — З.УІІ 1974, 

Москва] — рад. учений в галузі 
електротехніки й обчислювальної 
техніки, акад. АН СРСР (з 1953), 
акад. АН УРСР (з 1945), Герой 
Соціалістичної Праці (1956). Член 
КПРС з 1946. Закінчив (1928) 
Моск. вище тех. уч-ще. Працював 
у Всесоюзному електротех. ін-ті, 
в 1946—51 — директор Ін-ту елек¬ 
тротехніки АН УРСР, 1953—73— 
директор Ін-ту точної механіки і 
обчислювальної техніки АН СРСР. 
Праці Л. присвячені проблемам 
стійкості й автоматизації енерг. 
систем, обчислювальної техніки, 
теорії лічильних пристроїв. Під 
його керівництвом у Києві створено 
(1950) першу в Рад. Союзі елек¬ 
тронну обчислювальну машину 
«МЗСМ», в Москві — ряд швидко¬ 
діючих ЕОМ. Нагороджений 4 ор¬ 
денами Леніна, орденом Жовтне¬ 
вої Революції, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1950, 
1969. Ленінська премія, 1966. 
В 1977 встановлено премію ім. 
С. О. Лебедєва АН УРСР. 
ЛЄБЕДЄВА Сара Дмитрівна [11 
(23).XII 1892, Петербург — 7.III 
1967, Москва] — рос. рад. скульп¬ 
тор, чл.-кор. АМ СРСР (з 1958), 
засл. діяч мист. РРФСР (з 1945). 
В 1910—15 навчалася в худож. 
майстернях М. Бернштейна, Л. 
Шервуда та В. Кузнецова. Брала 
участь у здійсненні ленінського 
плану монументальної пропаган¬ 
ди. На творчості Л. позначився 
імпресіонізм. Автор портретів: 
Ф. Е. Дзержинського (1925), О. 
Цюрупи (1927), В. Чкалова (1936), 
О. Твардовського (1943), Б. Па- 
стернака (1961—63). Працювала 
також у галузі декоративно-ужит¬ 
кового мистецтва. 
Літ.: Сарра Лебедєва. М., 1973. 
ЛЄБЕДЄВ-КУМАЧ Василь Іва¬ 
нович [справж. прізв.— Лебедєв; 
24.VII (5.VIII) 1898, Москва — 
20.11 1949, там же] — рос. рад. поет. 
Член Комуністичної партії з 1939. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1916. Писав піс¬ 
ні для естради і кінокомедій («Ве¬ 
селі хлоп’ята», 1934; «Цирк», 1936; 
«Волга-Волга», 1937). Автор пат¬ 
ріотичних пісень, кращі з яких 
поклали на музику І. Дунаєвський, 
О. Александров, М. Блантер та ін. 
(«Пісня про Батьківщину», 1936; 
«Священна війна», 1941; «Комсо- 
мольці-моряки», 1943, та ін.). У 
зб. «Фронтові пісні та вірші» 
(1939) є вірші, присвячені визво¬ 
ленню Зх. України, пройняті лю¬ 
бов’ю до Рад. України, її народу. 
Автор віршованої промови «Народ 
не забув свого Тараса» (1939). 
Писав і для дітей. Нагороджений 
орденом Червоної Зірки, ін. ор¬ 
денами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1941. 
Л^БЕДЄВ-ПОЛЯНСЬКИИ Пав¬ 
ло Іванович [справж. прізв.— Ле¬ 
бедєв; псевд.— Валеріан Полянсь- 
кий; 21.XII 1881 (2.1 1882), м. Ме- 
ленки, тепер Владимир, обл.— 
4.IV 1948, Москва] — рос. рад. 
критик, літературознавець, акад. 
АН СРСР (з 1946). Член Кому¬ 
ністичної партії з 1902. Учасник 
революц. руху в Нижньому Новго¬ 
роді, Миколаєві. В 1918—20 — 
один з керівників <Пролеткуль- 
ту». Автор теор. праць («Ленін і 
література», 1924, та ін.), праць з 
історії рос. критики («М. О. Доб- 
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ролюбов», 1933; «В. Г. Бєлінсь¬ 
кий», 1945), статей про рад. л-ру 
(«На літературному фронті», 1924, 
та ін.). Нагороджений орденом 
Леніна. 
ЛЕБЕДЙН — місто Сум. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Вільшанці 
(притока Псла). Залізнична ст. 
Лебединська. Засн. 1654. Під час 
війни зі шведами (1708—09) в Л. 
була штаб-квартира рос. військ. 
У 1905 і 1906 у Лебединському пов. 
відбувалися збройні сутички селян 
з поліцією і військами. Про них 
згадував В. І. Ленін у статті «Бо¬ 
ротьба пролетаріату і холопство 
буржуазії» (див. Повне зібр. тв., 
т. 10, с. 294). Рад. владу встанов¬ 
лено в листопаді 1917. В роки 
Великої Вітчизн. війни в період 
нім.-фашист, окупації Л. (11.Х 
1941 — 19.VIII 1943) в районі дія¬ 
ли партизанські загони. 
В місті — з-ди: верстатних вузлів, 
поршневих кілець, ліжковий, пло¬ 
доконсервний, прод. товарів, мас¬ 
лоробний, комбікормовий, каліб¬ 
рувальний, буд. матеріалів; м’я¬ 
сокомбінат, швейна та пластмасо¬ 
вої фурнітури ф-ки, пром. комбі¬ 
нат, райсільгосптехніка. 7 заг.- 
осв., музична, спортивна, бухгал¬ 
терська і автомобільна школи, 
пед., мед. та профес.-тех. уч-ща: 
лікар ля. 2 будинки культури, 4 
клуб , кінотеатр, 9 б-к, 4 музеї (ху- 
дож й, краєзнавчий, В. І. Леніна 
та трудової слави). Пам’ятка де¬ 
рев'яної архітектури — Воск- 
ресенська церква (1748). В Л. на¬ 
родилися нар. арт. СРСР Б. Р. 
Гмиря, рад. парт, і держ. діяч 
М. Н. Демченко, укр. історик 
медицини В. Я. Джуньковський, 
укр. рад. ботанік і поет М. В. 
Клоков, укр. мінералог Ф. П. 
Мойсеєнко. В червні 1859 Л. від¬ 
відав Т. Г. Шевченко. 
ЛЕБЕДЙНЕЦЬ Антон Дмитрович 
[Бас-Лебединець; 26.XII 1894 (7.1 
1895), с. Скибинці, тепер Тетіїв- 
ського р-ну Київ. обл.— 17. III 
1979, Харків] — укр. рад. ком¬ 
позитор і хоровий диригент, засл. 
діяч мист. Узб. РСР (з 1943) 
та УРСР (з 1949). Член КПРС з 
1952. Муз. освіту здобув у Київ, 
муз.-драм, ін-ті ім. М. В. Лисенка 
(1921), закінчив аспірантуру при 
Харків, муз.-драм, ін-ті (1933). 
З 1944 — викладач, 1951—62— рек¬ 
тор Харків, консерваторії. Керів¬ 
ник групи композиторів, що ство¬ 
рили музику до Держ. гімну УРСР. 
Автор пісень і хорів («Тракторист», 
«Дніпрельстан», «Партія веде», 
«Слався, наш великий Ленін», «На¬ 
ша слава»). Нагороджений 2 орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо- 
оа, медалями. 
ЛЕБЕДЙНСЬКА ПОРбДА вели¬ 
кої рогатої худоби — порода мо- 

Корова лебединської породи. 

лочно-м'ясного напряму продук¬ 
тивності. Виведена в Сумській 
обл. УРСР (назва — від м. Лебе¬ 
дина) схрещуванням корів місце¬ 
вих порід (переважно сірої укра¬ 
їнської породи) з бугаями швіць¬ 
кої породи та наступним розве¬ 
денням кращих помісей «в собі». 
Як породу затверджено 1950. 
Масть здебільшого сіро-бура. Тва¬ 
рини великі, з пропорціональною, 
міцною будовою тіла і добре роз¬ 
виненими м’язами. Жива маса 

корів 500—550 кг, бугаїв 850— 
1000 кг. Середньорічний надій 
молока 3500—4600 кг (рекорд 
12 900 кг) жирністю 3,8—4% і біль¬ 
ше. Худоба Л. п. характеризуєть¬ 
ся також добрими м’ясними яко¬ 
стями. Забійний вихід 60—62% . 
Розводять Л. п. в Сум., Харків., 
Черніг. областях, а також в окре¬ 
мих р-нах Вірм. РСР, Аз. РСР 
та Кирг. РСР. Племінних бугаїв 
Л. п. використовують також для 
поліпшення бурої карпатської 
худоби 
ЛЕБЕДЙНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1906 — виступ 
селян с. Лебедина (тепер Шполян- 
ського р-ну Черкас, обл.) під час 
революції 1905—07 в Росії. 18 і 
19.VI (1 і 2.VII) в селі проходили 
мітинги. 19.VI (2.VII) селяни ви¬ 
рушили до економії місц. поміщи¬ 
ка з вимогами збільшити їм поден¬ 
ну платню. 23.VI (6.VII) в село 
прибуло півескадрона драгунів, які 
27.VI (10.VII) жорстоко побили 
при арешті кількох селян. У від¬ 
повідь на це лебединці закликали 
на допомогу жителів навколишніх 
сіл. В Лебедині зібралося бл. 1 
гис. селян. Між селянами і кара¬ 
телями відбулася збройна сутичка. 
Драгуни змушені були відступити. 
Нові війська, що прибули в село, 
жорстоко придушили заворушен¬ 
ня. 40 учасників його було засуд¬ 
жено до тюремного ув’язнення та 
каторжних робіт. Організаторів 
руху повішено. 
ЛЕБЕДЙНСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пд. Сумської обл УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа 1,7 тис. км2. Нас. 
72,5 тис. чол. (1980). У районі— 
160 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих міськ. та 22 сільс. Радам 
нар. депутатів.Центр— м.Лебедин. 
Поверхня району рівнинна. Корис¬ 
ні копалини: природний газ, торф, 
глина, пісок. З Пн. Сх. на Пд. Зх. 
район перетинає р. Псел (прит. 
Дніпра). Грунти чорноземні та дер¬ 
ново-підзолисті. Розташований у 
лісостеповій зоні. Ліси (сосна, дуб, 

клон, липа, осика) займають 34,9 
тис. га. В межах району — філіал 
Українського степового заповідни¬ 
ка — Михайлівська цілина. Під¬ 
приємства маш.-буд., легкої, харч, 
та місц. пром-сті. Найбільші з них: 
лебединські верстатних вузлів і 
поршневих кілець з-ди, швейна та 
пластмасової фурнітури ф-ки. 
Комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня (Лебедин) і 7 будинків побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зерново-буряківничого і тварин¬ 
ництво мол.-м’ясного напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
110,7 тис. га, у т. ч. орні землі — 
88,4 тис. га, луки і пасовища — 
19,9 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, кукурудза, цукр. буря¬ 
ки. Садівництво. Скотарство, сви¬ 
нарство, птахівництво. В Л. р.— 
15 колгоспів, 5 радгоспів, 2 держ. 
племзаводи, райсільгосптехніка. і 
Залізничні станції: Лебединська, 
Рябушки. Автошляхів — 530 км, 

і у т. ч. з твердим покриттям — 
235 км. 
У районі — 42 заг.-осв., музична, 
спортивна, бухгалтерська та авто- 
моо. школи, радгосп-технікум, 
мед., пед. та 2 профес.-тех. уч-ща; 
52 лік. заклади, у т. ч. 9 лікарень, 
17 будинків культури, 43 клуби, 
кінотеатр, 79 кіноустановок, 48 
б-к, будинок відпочинку. У с. 
Малому Висторопі Л. р. народив¬ 
ся двічі Герой Рад. Союзу П. С. 
Рибалко, у с. Токарях — двічі 
Герой Соціалістичної Праці М. X. 
Савченко, в с. Червленому — укр. 
рад. анатом Ф. А. Волинський, 
в с. Штепівці — укр. рад. письмен¬ 
ник І. В. Росковшенко, держ. і гро¬ 
мад. діяч УРСР Г. Ф.Гринько. 
У Л. р. видається газ. «Будівник 
комунізму» (з 1919). 

Л. О. Яковенко. 
ЛЕБЕДЙН ЦЕ В Костянтин Фео- 
фанович [13 (25).X 1878, м. Радом, 
тепер ПНР — 25.IX 1925, Київ] — 
укр. рад. математик-методист. За¬ 
кінчив Київ, ун-т (1900). Пед. ді¬ 
яльність почав у 1-му Київ, комер¬ 
ційному уч-щі та на Вищих жіно¬ 
чих курсах. Редагував журн. «Пе- 
дагогическая неделя». Після 1917 
активно включився в будівництво 
рад. школи. Працював консуль¬ 
тантом Наркомосвіти УРСР, про¬ 
ректором Київ, ін-ту нар. освіти. 
Праці: «Основи алгебри» (К., 
1911); «Введение в современную ме¬ 
тодику математики» (К. 1925) 
та ін. 
ЛЕБЕДЙНЦЕВ Феофан Гаврило¬ 
вич [12 (24).III 1828, с. Зелена Діб¬ 
рова, тепер Городищенського р-ну 
Черкас, обл.— 12 (24).III 1888, 
Київ] — укр. історик бурж.-лі¬ 
берального напряму. В 1882—87 
видавав і редагував журн. «Киев- 
ская старина». Досліджуючи пе¬ 
реважно історію православної 
церкви і братств на Україні, Л. 
перебільшував їхню роль у виз¬ 
вольній боротьбі укр. народу. Піз¬ 
навальне значення зберігають 
спогади Л. про Т. Г. Шевченка, 
опубліковані в «Киевской старине». 
ЛЕБЕДГВКА — приморський 
грязьовий курорт у Татарбунар- 
ському районі Одеської області, 
з групи Одеського курортного 
району, за 40 км від Білгорода- 
Дністровського. Ропа і грязь Туз- 
лівського лиману. Показання: за- 

ЛЕБЕДІВКА 

С. Д. Лебедєва. Порт¬ 
рет О. Т. Твардовсько- 
го. Гіпс. 1943. Дер¬ 
жавна Третьяковська 
галерея в Москві. 

В. І. Лебедєв-Кумач. 

Неандерталець з стоян¬ 
ки Ла-Шапель-о-Сее. 
Реконструкція М. М. 
Герасимова. 
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ЛЕБЕДІЯ 

Лебідка з електричним 
приводом: 
1 — електродвигун; 2 — 
редуктор; 3 — барабан 
з канатом. 

хворювання органів руху, перифе¬ 
ричної нервової системи, гінеколо¬ 
гічні захворювання. 
лебЕдія, Леведія — давня істо¬ 
рична область, яка охоплювала по¬ 
низзя Дону і пд.-сх. частину те¬ 
риторії тепер. України на Сх., 
а за деякими даними, і на Зх. 
від Дніпра. 
ЛЕБЕДЯЧІ ОСТРОВЙ — остро¬ 
ви у Каркінітській затоці Чорного 
м., поблизу пн.-зх. берегів Кримсь¬ 
кого п-ова. Входять до складу 
Кримського заповідно-мисливсь¬ 
кого господарства. Пл. 52 га. Охо¬ 
роняються як місця гніздування 
багатьох видів птахів (бл. ЗО тис. 
великих мартинів, качок, куликів, 
а також лебедів-шипунів, гусей, 
чапель та ін.). 
ЛЕБЕРЕХТ Ганс Фрідріхович 
[18.XI (1.ХІІ) 1910, Петербург — 
10.XI 1960, Таллін] — ест. рад. 
письменник. Член КПРС з 1945. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1935. Писав 
ест. і рос. мовами. Повість «Світ¬ 
ло в Коорді» (1948; Держ. премія 
СРСР, 1949) — про перехід ест. 
селянства на шлях колг. життя. 
Автор романів «Капітани» (1954), 
«Солдати повертаються додому » 
(1956), «Палаци Вассарів» (1960). 
Нагороджений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, Червоної 
Зірки, медалями. 
Те.: Дворцьі Вассаров. М., 1965; 
Солдати идут домой. Таллин, 1969; 
Укр. перекл.— Світло в Коорді. 
К., 1952. 
ЛЕБІДКА — машина з тяговим 
канатом або ланцюгом, якою підій¬ 
мають, опускають чи підтягують 
вантажі. Розрізняють Л. (мал.): 
стаціонарні (наземні, настінні, на 
стелі) та пересувні (на рейкових 
або безрейкових візках); з ручним 
і машинним приводом. В них тяго¬ 
ве зусилля (від 2,5 до 200 кН) пе¬ 
редається канатові (ланцюгові) від 
барабана або зірочки, що приво¬ 
дяться у рух переважно через 
зубчасту передачу, черв'ячну пе¬ 
редачу (звичайно в редукторах), 
пасову передачу або фрикційну 
передачу. В разі потреби Л. по¬ 
єднують з системою блоків (полі¬ 
спастом), вона є також частиною 
таля. Л. застосовують як само¬ 
стійну машину або як частину 
землерийних і дорожніх машин, 
підйомних кранів, скреперних і 
бурових установок тощо. 
ЛЕБІДЬ Дмитро Захарович 
[9(21).ІІ 1893—ЗО.Х 1937]—парт, і 
рад. діяч УРСР. Член Комуністич. 
партії з 1909. Н. в с. Лоцманська 
Кам’янка (тепер у складі м. Дніп¬ 
ропетровська) в сім’ї селянина- 
бідняка. В революц. русі з 1908. 
Після Лютневої революції 1917 — 
член Катеринославської Ради ро- 
бітн. депутатів, згодом — голова 
к-ту більшовицької орг-ції Кате- 
рининської з-ці. В 1918—20 — 
на відповідальній роботі в Нарко¬ 
маті внутр. справ України, Ка¬ 
теринославському губкомі КП(б)У 
та губвиконкомі, на Катеринин- 
ській з-ці. В 1920—24 — другий 
секретар ЦК КП(б)У. В 1924— 
25 — голова ЦКК КП(б)У і нар¬ 
ком РСІ УРСР. У 1926—29 — 
заст. голови ЦКК КП(б)У і нарко¬ 
ма РСІ УРСР. З 1930 — заст. 
Голови Раднаркому РРФСР. На 
XI і XII з’їздах РКП(б) обирався 

кандидатом, на XVI і XVII з’їз¬ 
дах партії— членом ЦК ВКП(б), 
на XIII — XV з’їздах — членом 
ЦКК ВКП(б). На V—VII конферен¬ 
ціях КП(б)У обирався членом 
ЦК партії, на VIII конференції 
КП(б)У — членом ЦКК. В 1920 
—22 — кандидат у члени Політ- 
бюро, 1922—24 — член Політбюро 
ЦК КП(б)У, 1920—24 — член Орг¬ 
бюро ЦК КП(б)У. Член ЦВК 
СРСР та ВУЦВК. 
ЛЕБІДЬ (Судпиз) — рід птахів 
родини качачих. Довж. тіла 110— 
170 см, маса 5—12 кг. Забарвлен¬ 
ня біле, чорне або чорне з білим. 
5 видів, пошир, в Європі, Азії, 
Америці. В СРСР 3 види, у т. ч. 
в УРСР — Л.-ш и п у н (С. оіог), 
гніздиться на Пд. республіки, Л.- 
кликун (С. судпиз) буває на 
прольоті та зимує на узбережжі 
Чорного м.; Л. малий (С. Ье- 
^іскі і) —рідкісний пролітний птах. 
Л. живуть поблизу водойм, гнізда 
мостять у заростях очерету. Клад¬ 
ку з 5—7 яєць насиджує самка про¬ 
тягом 40 діб. Пташенят водять і 
охороняють обидва птахи пари. 
Живляться Л. водними рослинами, 
рідше — тваринною їжею. Л. часто 
утримують у свійському стані як 
декоративних у містах на ставках 
у парках. Усі види Л. занесені 
у Червону книгу СРСР. Викопні 
рештки відомі з верх, міоцену. 

О. Б. Кістяківський. 
ЛЕБІДЬ — сузір’я Пн. півкулі 
неба. Розташоване у смузі Молоч¬ 
ного Шляху. Найяскравіша зо¬ 
ря — Денеб. Укр. нар. назва Л.— 
«Хрест» (яскраві зорі Л. утворю¬ 
ють фігуру, що має форму хре¬ 
ста). В СРСР видно навесні, вліт¬ 
ку й восени (найкраще — в липні 
і серпні). Див. карту до ст. Зоря¬ 
не небо. 
ЛЕВ (РапПіега Іео, синонім Ееііз 
Іео) — хижий ссавець роду пан¬ 
тера. Тіло (довж. понад 2 м, маса 
до 250 кг) масивне, порівняно дов¬ 
гі кінцівки озброєні втяжними кіг¬ 
тями. Забарвлення жовто-буре, 
хвіст закінчується китицею з дов¬ 
гого волосся. На відміну від ін. 
котячих у Л. яскраво виявлений 
статевий диморфізм: шия та перед¬ 
ня частина тіла у самців вкриті 
довгим волоссям. Л. пошир. в Аф¬ 
риці та Пд. Азії; населяють сава¬ 
ни, напівпустелі й пустелі. Живуть 
поодиноко або невеликими група¬ 
ми (прайдами). Живиться дики¬ 
ми копитними (антилопи, зебри, 
буйволи та ін.), іноді нападає на 
свійську худобу. Раз на рік самка 
після 103—112-добової вагітності 
народжує 2—3 (іноді до 6) зрячих 
плямистих левенят. Статевої зрі¬ 
лості Л. досягає у 3 роки; живе до 
35 років. Л. у зоопарках регуляр¬ 
но розмножуються. Викопні решт¬ 
ки Л. на Україні відомі з се¬ 
редньо- і пізньоантропогенових від¬ 
кладів. 
ЛЕВ — одне з сузір’їв зодіаку. Най¬ 
яскравіша зоря Л.— Регул. В 
СРСР видно взимку й навесні 
(найкраще — в лютому й березні). 
Див. карту до ст. Зоряне небо. 
ЛЕВ — грошова одиниця Народ¬ 
ної Республіки Болгарії, поділя¬ 
ється на 100 стотинок. За курсом 
Держбанку СРСР на вересень 1980 
100 Л. дорівнюють 76,92 крб. 
ЛЕВ XIII (Ьео XIII; світські імена 
і прізв.— ВінченцоДжоаккіно Печ- 

чі; 2.III 1810, Карпінетс-Романо — 
20.УІІ 1903, Рим) — римський папа 
з 1878. Намагався пристосувати 
діяльність католицької церкви до 
умов бурж. суспільства. Сприяв 
співробітництву верхівки като¬ 
лицької церкви з правлячими кла¬ 
сами капіталістичних д-в. Видав 
ряд енциклік (у т. ч. «Рерум нова- 
рум»), в яких сформулював анти- 
соціалістичну доктрину католиц. 
церкви. Виправдовував соціальну 
нерівність, закликав до прими¬ 
рення класів і створення орга¬ 
нізацій трудящих під контролем 
церкви. 
ЛЕВ ДАНЙЛОВИЧ (бл. 1228 — 
бл. 1301) — галицький князь. Піс¬ 
ля смерті свого батька Данила 
Галицького (1264) успадкував Пе¬ 
ремишльське князівство і Львів, 
після смерті Шварна Даниловича 
(бл. 1269) — Галич, Белзьке, Хол- 
мське і Дорогичинське князівства. 
Підтримував дружні зв’язки з 
Угорщиною і Чехією. Приєднав 
до Галицького князівства частину 
Закарпаття з Мукачевим (бл. 1280) 
і Люблінську землю (бл. 1292). За 
ім’ям Л. Д. названо м. Львів. 
ЛЕВ ДІАКОН (Аесоу Діахоуо^; 
н. до 950, Калоя, Мала Азія — 
п. бл. 1000) — візант. історик. 
Належав до придворних кіл. Бл. 
990 написав «Історію в X кн.», що 
охоплює події з історії Візантії 
959—976. Твір Л. Д. містить знач¬ 
ний матеріал про війни Візантії 
проти болгар та сх. слов’ян, про 
походи київ, князя Святослава 
Ігоровича на Балкани. 
Л Е В А ДА Олександр Степанович 
[повне прізв.— Косяк-Левада; н. 
13 (26).XI 1909, с. Кривчунка, те¬ 
пер Жашківського р-ну Черкас, 
обл.] — укр. рад. письменник. 
Член КПРС з 1943. Вчився у Війн, 
пед. ін-ті (1930—32). В роки Вели¬ 
кої Вітчизняної війни був військ, 
кореспондентом. Друкуватися по¬ 
чав 1928. Автор поеми «Микола 
Чернишевський» (1939), збірок вір¬ 
шів «Поезії» (1941), «Березень— 
Жовтень» (1975), книг нарисів і 
памфлетів «Плач полонянок» 
(1943), «Балканський щоденник» 
(1946), роману «Південний захід» 
(1948— 50, у співавт. з Іваном Ле). 
Відомий гол. чин. як драматург: 
комедії «Ой у полі нивка» (1941, 
у співавторстві з Л. Грохою), 
«Марія» (1951), «Серця і дола¬ 
ри» (1956); драми «Камо» (1941), 
«Шлях на Україну» (1946), «Під 
зорями Балканськими» (1947), 
«Здрастуй, Прип’ять!» (1973), 
«Перстень з діамантом» (1976); 
трагедії «Фауст і смерть» (1960), 
«Гроза над Гавайями» (1963); лі- 
бретто опери «Арсенал» (1960, у 
співавт. з А. Малишком). За сце¬ 
наріями Л. поставлені кінофільми 
«Правда» (за однойменною п’єсою 
О. Корнійчука), «Українська рап¬ 
содія», «Берег надії», «Родина 
Коцюбинських» та ін. Нагородже¬ 
ний двома орденами Леніна, ор¬ 
деном Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Державна 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка 1971. 
Те/: Твори, т. 1—4. К., 1979—80; Кіно¬ 
повісті. К., 1977; Повість про ранній 
ранок. К., 1979; Рос. перекл. 
— Пьесьі. М., 1971; Фауст и смерть. 
М., 1978. 
Літ.: Давидова І. Позиція митця. К., 
1979. І. М. Довидова. 



ЛЕВАДА (від гред. Хі(3а6юу — 

вода, водоймище) — 1) Ділянка 
річкової долини, обсаджена дере¬ 
вами, яку використовують як сі¬ 
ножать, пасовище і частково під 
городи. 2) Береговий ліс з дуба, 
в’яза, вільхи, гополі, верби, який 
у повінь заливається водою. 
ЛЕВАКбВСЬКИЙ Іван Федоро¬ 
вич [1828, Петербург — 15 (27). 
III 1893) — вітчизняний геолог. 
Закінчив Харків, ун-т (1852), в 
якому з 1860 викладав геологію 
(з 1864 — перший професор геології 
цього ун-ту). Л. був одним з орга¬ 
нізаторів і беззмінним головою 
Харків, т-ва дослідників природи 
(1870—93). Вивчав геологію Укра¬ 
їни, зокрема Криму (встановив аси¬ 
метричну будову Кримських гір) 
та пд.-зх. частини Донбасу, де 
остаточно довів пермський вік со¬ 
леносних відкладів. Досліджував 
питання гідрогеології України, 
геоморфології й тектоніки право¬ 
бережжя Дніпра; автор оригіналь¬ 
ного вітчизн. підручника з геоло¬ 
гії (1861—64). 
ЛЕВАКбВСЬКИЙ Микола Фе¬ 
дорович [28.IV (Ю.У) 1833, Петер¬ 
бург — 26.IV (8.У) 1898] — віт¬ 
чизняний ботанік. Закінчив фіз.- 
матем. ф-т Харків, ун-ту (1857); 
вчителював у Катеринославі (тепер 
Дніпропетровськ). З 1865 — вик¬ 
ладач Харків., а з 1868 — Казан, 
ун-ту (з 1868 — професор). Праці 
Л. присвячені вивченню т-ри й 
руху рослин, дослідженню впливу 
умов навколишнього середовища 
на форму коренів у рослин (ця 
праця дістала високу оцінку К. А. 
Тімірязєва) тощо. Заклав основи 
експериментальної морфології ро¬ 
слин. З 1888 жив у Харкові, де 
брав активну участь у роботі 
місц. Т-ва дослідників природи. 
левАнда Іван Іванович (рр. н. 
і см. невід.) — вітчизн. мовозна¬ 
вець 19 ст., член Російської АН 
(з 1811). Проводив порівняльне 
дослідження санскритської та сло¬ 
в’ян. мов, вивчав походження 
слов’ян (розвідка «Про родовід 
склавонів, або слов’ян, і походжен¬ 
ня їхньої назви», 1811). 
левАнда Іоанн [справж. прізв., 
ім’я та по батькові — Сікачка Іван 
Васильович; березень 1734, Ки¬ 
їв— 25.VI (6.VII) 1814, там же] — 
укр. письменник. Н. в сім’ї бідно¬ 
го шевця. Закінчив Київську ака¬ 
демію (1760), протягом двох років 
був тут викладачем. З 1763 — свя¬ 
щеник києвоподольського Успен¬ 
ського собору. В 1786 був призна¬ 
чений кафедральним протоієреєм. 
Автор численних «слів», поученій 
і листів. Похований у Софійсько¬ 
му соборі. /. М. Лисенко. 

ЛЕВАНДбВСЬКИИ Вячеслав Вя¬ 
чеславович [11 (23).II 1897, Київ — 
18.IV 1962, Москва] — укр. рад. 
кінорежисер і художник. Один із 
зачинателів рад. мультиплікації. 
В 1918 навчався в Київ, театр, ака¬ 
демії, 1920—22 — в Укр. Акаде¬ 
мії мистецтв. Послідовник Г. Нар- 
бута. Автор обкладинки до збірника 
«Гроно» (К., 1920). З 1920 працю¬ 
вав художником в театрах Києва, з 
1925— на кінофабриці ВУФКУ, де 
створив перші укр. мультипліка¬ 
ційні фільми: «Казка про солом’я¬ 
ного бичка» (1927, Одеса), «Каз¬ 
ка про Білку господиню та Миш- 
ку-злодійку» (1928, Київ), пер¬ 

ший укр. звуковий мультфільм 
«Тук-Тук та його приятель Жук» 
(1932, Одеса, завершений 1935 його 
учнями Є. Горбачем та С. Гуєць 
ким). З 1933 — на кіностудії 
«Мосфільм» («Лисиця і виноград», 
1937; «Срібний дощ», 1938). Брав 
участь у постановці фільмів «Зо¬ 
лотий ключик» (1939), «Небесне 
створіння» (1956) С. /. Білокінь. 
ЛЕВАНДбВСЬКИЙ Прокіп(1782- 
1849) — укр. композитор і ху¬ 
дожник. Закінчив Київську акаде¬ 
мію; учень А. Веделя. З 1820 жив 
і працював у м. Новомосковську 
(тепер Дніпроп. обл.). Автор ду¬ 
ховних концертів, літургій, пере¬ 
кладів церк. співів для фортепіа¬ 
но та літургії Д. Бортнянського 
для органа, а також обробок укр. 
нар. пісень. І. М. Лисенко. 
Л Е ВАН £ ВСЬКИ Й Сигізмунд 
Олександрович (1902, Петербург — 
13.VIII 1937, район Пн. полюса) — 
рад. льотчик, Герой Рад. Союзу 
(1934). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1934. В Рад. Армії з 1918. 
Учасник громадян, війни. В квіт¬ 
ні 1934 брав участь у рятуванні 
челюскінців. 5.VIII — 13.IX 1936 з 
метою вивчення Пн. повітр. шляху 
між СРСР і СІЛА здійснив переліт 
заг. протяжністю 19 тис. км. 12. 
VIII 1937 на літаку Н-209 з екіпа¬ 
жем з 6 чол. стартував з завдан¬ 
ням перелетіти через Пн. полюс 
у СІП А. Потрапивши в тяжкі ме¬ 
теорологічні умови, екіпаж літака 
загинув. Л. нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, Червоної Зірки. 
ЛЕВАНТ (франц. Беуапі — Схід) 
— вживана в літературі назва кра¬ 
їн, розташованих біля сх. берегів 
Середземного м. Після 1-ї світо¬ 
вої війни Л. називали територію 
Сірії та Лівану. 
ЛЕВЄК (Ьеуе5яие) П’єр Шарль 
(1736, Париж — 1812) — франц. 
історик, член франц. Академії 
написів і красного письменства 
(з 1789). За рекомендацією Д. Дід- 
ро був запрошений до Петер¬ 
бурга, де він 1773—80 викладав у 
кадетському корпусі. Автор «Істо¬ 
рії Росії» (1782—83; рос. перек¬ 
лад — т. 1—2,1787), в якій вмі¬ 
щено відомості і про Україну. 
ЛЕВЄЛЕРИ (англ. ІЄУЄІІЄГ5, букв. 
— урівнювачі) — радикальна дріб¬ 
нобуржуазна демократична партія 
під час Англійської буржуазної ре¬ 
волюції 17 століття. Виникла 
1647 з лівого крила індепендептів. 
На чолі Л. стояли Дж. Лілберн, 
Р. Овертон та ін. Соціальну базу 
Л. становили гол. чин. дрібнобурж. 
верстви міськ. населення. Л. ви¬ 
ступали за встановлення республі¬ 
ки, ліквідацію палати лордів, 
запровадження широких виборчих 
прав. У галузі економіки вимагали 
ліквідації монополій, зниження 
податків, заборони огороджуван¬ 
ня. Були рішучими противниками 
ліквідації приватної власності та 
знищення дворянського землево¬ 
лодіння. В 1649 Л. підняли сол¬ 
датські повстання, які були при¬ 
душені урядом О Кромвеля. Після 
цього рух Л. пішов на спад. 
ЛЕВЕНГУК (ЬеешуепЬоек) Анто¬ 
ні ван (24.Х 1632, Делфт — 26.УІІІ 
1723, там же) — голл. природозна¬ 
вець, основоположник наукової 
мікроскопії, член Лондонського 
королівського т-ва (з 1680). Опану¬ 

вав мистецтво шліфування оптич¬ 
них скелець (виготовляв лінзи, що 
збільшували майже в 300 раз). 
За допомогою цих лінз вперше 
спостерігав мікроскопічні організ¬ 
ми (зокрема, бактерії), рух крові 
у капілярах, еритроцити, окремі 
рослинні і тваринні клітини, яйця 
і зародки; описав будову м’язової 
тканини та ін. частин і органів 
рослин і тварин. Вперше описав 
партеногенез у попелиці. Разом 
з Л. Гамом відкрив сперматозої¬ 
ди людини й тварин (1677). 
левенЄць Анатолій Варфоло- 
мійович (н. 24.V 1933, м. Свобод- 
ний, тепер Амур, обл.) — укр. рад. 
театральний художник, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1979). Член КПРС 
з 1957. Після закінчення Львів, по¬ 
ліграфічного ін-ту ім. І. Федоро- 
ва працював у театрах Куйбишева, 
Дрогобича та ін., з 1974 — у Волин¬ 
ському укр. муз.-драм, театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. Оформив вистави 
«Безприданниця»(1960) і «Без вини 
винуваті» (1963) О. Островського, 
«Захар Беркут» за І. Франком, «їх 
четверо» О. Запольської, «Отел- 
ло» У. Шекспіра (всі — 1967), 
«Василь Тьоркін» за О. Твардов- 
ським (1974), «Юстина» X. Вуо- 
лійокі (1978), «Де тирса шуміла» 
А. Шияна (1979) та ін. 
ЛЕВЕР’€ (Ье Уеггіег) Урбен Жан 
Жозеф (11.III 1811, Сен-Ло — 
23.IX 1877, Париж) — франц. 
астроном, член франц. АН (з 
1846), чл.-кор. Петерб. АН (з 
1848). Директор Паризької астр. 
обсерваторії (з 1854). Праці Л. 
присвячені небесній механіці. До¬ 
сліджував вікові зміни орбіт пла¬ 
нет і питання стійкості Сонячної 
системи. На базі вивчення непра- 
вильностей у русі планети Уран Л. 
(незалежно від Дж. К. Адамса) 
обчислив положення планети Неп¬ 
тун, яку за його даними відкрив 
1846 нім. астроном Й. Г. Галле 
(1812—1910). Л. склав точні таб¬ 
лиці руху планет і відкрив віковий 
рух перигелію орбіти Меркурія. 
ЛЕВЙНСЬКИЙ Іван Іванович 
(6.VII 1851, м. Долина, тепер Іва- 
но-Фр. обл.— 4.VII 1919, Львів) — 
укр. архітектор. У 1875 закінчив 
Тех. академію у Львові. В 80-х рр. 
заснував тут власну архіт.-проект¬ 
ну майстерню і майстерню по ви¬ 
роби. худож. майоліки (за нар. 
зразками). В майстернях Л. в різ¬ 
ний час працювали архітектори О. 
Луитинський, Л. Левинський, Т. 
Обмінський, Є. Червинський. Тут 
велися пошуки стилю в дусі укр. 
модерну, які виявлялися в засто¬ 
суванні прийомів укр. нар. буд-ва 
і декоративних керамічних вста¬ 
вок з нар. орнаментальними моти¬ 
вами. Серед будівель, спорудже¬ 
них під керівництвом Л. у Львові: 
будинок т-ва «Дністер» (тепер 7-а 
поліклініка, успівавт., 1905), Ака¬ 
демічний дім (тепер гуртожиток 
поліграф, ін-ту ім. І. Федоро- 
ва), будинок бурси Укр. пед. т-ва 
(тепер гол. корпус Львів, лісотех. 
ін-ту, у співавт., 1906—08), буди¬ 
нок муз. ін-ту (тепер муз. уч-ще, 
1916). 
ЛЕВЙНСЬКИЙ Л. (рр. н. і см. 
невід.) — укр. архітектор 2-ї по¬ 
ловини 19 — початку 20 ст. Пра¬ 
цював у Львові в архіт.-проектній 
майстерні І. Левинського. Разом 
з ним та О. Луиіпинським і Т. Об- 
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ЛЕВИНСЬКИЙ Л. 

* \ 

V. Ж. Ж. Левер'є. 

І. Левинський, О. Лу- 
шпинський, Л. Левин¬ 
ський, Т. Обмінський. 
Будинок бурси Укра¬ 
їнського педагогічного 
товариства у Львові 
(тепер головний корпус 
Лісотехнічного інсти¬ 
туту). 1906—08. 
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В. Ф. Левитський. 

А. 3. Левицька. 

Т. В. Левицька. Порт¬ 
рет внучки Олі. Вишив¬ 
ка. Суми. 1979. 

мінським' брав участь у спору¬ 
дженні будинків т-ва «Дністер» 
(тепер 7-а поліклініка, 1905), бур¬ 
си Укр. пед. т-ва (тепер корпус 
Львів, лісотех. ін-ту, 1906 — 08), 
муз. ін-ту (тепер муз. уч-ще, 1916) 
у Львові. Дотримуючись принци¬ 
пів модерну, в своїй творчості ви¬ 
користовував прийоми і форми 
укр. нар. архітектури. 
ЛЕВЙТСЬКИЙ Борис Григоро¬ 
вич [27.IV (9.У) 1890, м. Умань, 
тепер Черкас, обл.— 2.У 1953, 
Полтава] — укр. рад. вчений у 
галузі ветеринарії і зоотехнії, засл. 
діяч науки УРСР (з 1946). Член 
КПРС з 1949. У 1914 закінчив 
Харків, веі. ін-т. Працював у Дер- 
гачівському училищі землеробст¬ 
ва (1914—19), на Полтав. проти¬ 
чумній (1922—23) і зоотех. (1923— 
ЗО) станціях та ін. В 1931—41 і з 
1944 — викладач (з 1950 професор) 
Полтав. с.-г. ін-ту. Праці з питань 
боротьби з хворобами тварин, тех¬ 
нології кормів та ін. Л. запропону¬ 
вав метод дріжджування кормів. 
Нагороджений ^ орденом Леніна. 
ЛЕВЙТСЬКИЙ Володимир Фав- 
стович (6.УІ 1854 — 26.Х 1939) — 
укр. економіст, акад. АН УРСР 
(з 1925). Н. в с. Старостинцях (те¬ 
пер Погребищен. р-ну Війн. обл.). 
Закінчив Новоросійський ун-т 
в Одесі (1878). Викладав політ, 
економію і поліцейське право у 
Харків, ун-ті (1893—1917). Профе¬ 
сор Харків, с.-г. ін-ту (1919—ЗО). 
Автор праць з політичної еко¬ 
номії, історії нар. г-ва Росії, Фран¬ 
ції та ін. країн, а також з агр. пи¬ 
тання в Росії, на яких позначився 
вплив дрібнобурж. «стійкості 
дрібного селянського господарст¬ 
ва теорії» та <спадног родючості 
грунту закону». В роки Рад. вла¬ 
ди досліджував питання історії 
нар. г-ва Старод. світу тощо. 
ЛЕВЙТСЬКИЙ Микола Васильо¬ 
вич (25.III 1859—1.XII 1936)—укр. 
громадський діяч, ліберальний 
народник. Н. в с. Хмільній (те¬ 
пер Канівського р-ну Черкас, обл.). 
Закінчив Харків, ун-т (1885). Ви¬ 
сував проекти створення ремісни¬ 
чих, землеробських та ін. артілей, 
взаємного заг. страхування селян 
тощо. В 90-х рр. 19 ст. організував 
серед селян Херсон, губернії зем¬ 
леробські кооперативи-артілі, які 
швидко розпалися. Прожектерські 
народницькі погляди Л. піддав 
критиці В. І. Ленін у праці «З при¬ 
воду однієї газетної замітки» (див. 
Повне зібр.творів,т.2,с.406—412). 
Брав участь у діяльності бурж.- 
націоналістичної Центральної 
ради. В роки Рад. влади займався 
пед. діяльністю, працював у 
різних кооп. установах України. 
ЛЕВЙЦЬКА Анастасія Зіновіїв- 
на [справж. прізв.— Кашко; 4 (16). 
II 1898, с. Куликівка, тепер Черніг. 
обл.— 6.XI 1955, Харків] — укр. 
рад. співачка (меццо-сопрано), 
нар. арт. УРСР (з 1947). Член 
КПРС з 1942. В 1927 закінчила 
Київ. муз.-драм. ін-т. В 1927— 
ЗО — солістка Київ., 1930—49 — 
Харків, театрів опери та балету; 
1950—55 — професор Харків, 
консерваторії. Партії: Одарка 
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака- 
Артемовського), Настя («Тарас 
Бульба* Лисенка), Любаша («Ца¬ 
рева наречена» Римського-Корса- 
кова), Любов («Мазепа» Чайков- 

ського»), Солоха («Сорочинський 
ярмарок» Мусоргського), Кармен 
(однойменна опера Бізе), Даліла 
(«Самсон і Даліла» Сен-Санса), 
Аксинья («Тихий Дон» Дзержин- 
ського). 
Л ЕВЙЦЬКА Галина Львівна (Кру- 
шельницька; 23.1 1901, с. Порох- 
ник, тепер ПНР — 13.VII 1949, 
Львів) — укр. рад. піаністка і 
педагог. У 1920 закінчила Держ. 
академію музики та образотвор¬ 
чого мист. у Відні. В 1921—39 — 
педагог по класу фортепіано у 
Вищому муз. ін-ті імені М. В. Ли¬ 
сенка у Львові. В 1940—41, 1944— 
49 — професор Львів, держ. кон¬ 
серваторії імені М. В. Лисенка 
і директор муз. школи-десятиріч¬ 
ки. Виступала з концертами у 
Львові, Києві, Варшаві, Кракові, 
Празі, Відні та ін., пропагуючи 
твори укр., зокрема укр. рад., 
композиторів. Р. Я. Пилипчук. 
Л ЕВЙЦЬКА Ольга Максиміліа- 
нівна [15.ХІІ 1879, Пустомити, те¬ 
пер смт Львів, обл. — 19.III 1925, 
Станіслав, тепер Івано-Франківськ] 
—укр. актриса, співачка (сопра¬ 
но). Сестра А. М. Бучми. Гра¬ 
ла в Театрі товариства <Руська 
бесіда» (1898 — 1912), в трупах 
Й. Стадника (1913—14), К. Рубча- 
кової (1916—18). Ролі: Аза («Ци¬ 
ганка Аза» Старицького), Варка 
(«Безталанна» Карпенка-Карого), 
Анісья («Влада темряви» Л. Тол- 
стого), Естера («Урієль Акоста» 
Гудкова) та ін. Партії: Наталка, 
Кулина («Наталка Полтавка», 
«Чорноморці» Лисенка), Сантуц- 
ца («Сільська честь» Масканьї) 
та ін; П. К. Медведик. 
Л ЕВЙЦЬКА Тамара Василівна 
[н. 31.1 (12.11) 1916, м. Білопілля, 
тепер Сум. обл.] — укр. рад. ви¬ 
шивальниця, засл. майстер нар. 
творчості УРСР (з 1977). Закінчи¬ 
ла Київ, худож. ін-т. Вишивкою 
займається з 1939, розробила влас¬ 
ну техніку. Вишила понад ЗО кар¬ 
тин на ленінську тему, численні 
портрети (Л. Толстого, О. Пушкі¬ 
на, Т. Шевченка, Д. Гурамішвілі, 
С. Ковпака) й картини за творами 
відомих художників. Роботи Л. 
зберігаються в Центральному музеї 
В. І. Леніна, Держ. музеї Л. М. 
Толстого (обидва — Москва), Му¬ 
зеї Т. Г. Шевченка (Київ) та ін. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Володимир Йоси¬ 
пович [19 (31).XII 1872, Терно¬ 
піль — 13.УІІ 1956, Львів] — укр. 
рад. математик. Закінчив (1895) 
Львів, ун-т. У 1894—1918 викла¬ 
дав у галицьких гімназіях. У 1901 
здобув ступінь доктора філософії, 
але його, як українця, уряд бурж.- 
поміщицької Польщі не допускав 
до роботи в ун-ті. В 1920—25 Л. 
викладав математику в таємно¬ 
му укр. ун-ті. З 1939— професор 
Львівського ун-ту. У 1893 надрук. 
першу працю з вищої математики 
укр. мовою. Праці з теорії аналі¬ 
тичних функцій, диференціаль¬ 
них та інтегральних рівнянь, ал¬ 
гебри, геометрії, теор. фізики й 
астрономії. Збирав і впорядкову¬ 
вав укр. матем. термінологію. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Володимир Софро- 
нович (16.VIII, 1888, с. Кричка, 
тепер Богородчанського р-ну Івано- 
Фр. обл.— 14.11 1980, Нью-Йорк) 
— діяч укр. еміграції в США. З 
1941 — редактор укр. газети Гро¬ 
мадський голос>. 

ЛЕВЙЦЬКИЙ Григорій Васильо¬ 
вич [15 (27).X 1852, Харків — 
1918] — вітчизняний астроном. За¬ 
кінчив (1874) Петерб. ун-т, працю¬ 
вав на Пулковській обсерваторії. 
З 1879 — доцент Харків, ун-ту, 
сприяв створенню Харків, астр. 
обсерваторії. З 1894 — професор 
Юр’євського (тепер Тартуський) 
ун-ту (1898 — 1908 — директор 
астр. обсерваторії). Л. спостерігав 
сонячні плями, вивчав способи ви¬ 
значення орбіт подвійних зір, до¬ 
сліджував мікроколивання земної 
поверхні за допомогою горизон¬ 
тальних маятників. У 1915—18 Л. 
— голова Рос. астр. товариства. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ (Левицький-Ніс) 
Григорій Кирилович (бл. 1697, 
с. Маячка, тепер Новосанжар- 
ського р-ну Полтав. обл.— 19.V 
1769, там же) — укр. гравер, пред¬ 
ставник барокко, походив із ко¬ 
зацької родини Носів. Батько 
Д. Левицького. Навчався в Поль¬ 
щі — у Вроцлаві, та, можливо, у 
Київській академії. На початку 
30-х рр. діяльність Л. була по¬ 
в’язана з Київ, академією. 
В 1737 виконав серію гравюр 
для кишенькових видань Києво- 
Печерської лаври «Євангелія» та 
«Апостола». В 1752 і 1757 оздобив 
гравюрами велике видання «Апо¬ 
стола». Оформив розкішні пода¬ 
рункові гравюри на честь лавр¬ 
ських архімандритів Романа Копи 
(не пізніше 1730) та Іларіона Не- 
гребецького (1738), київ, митро¬ 
полита Рафаїла Заборовського 
(1739), в яких Л. виявив себе май¬ 
стром портрета й архіт. зарисо¬ 
вок. Л. створив цикл гравюр для 
подарункового видання М. Коза- 
чинського «Філософія Арістотеле- 
ва» на честь Олексія Розумовсь- 
кого (1745, Львів). З 1741 оселив¬ 
ся в с. Маячці, де став священиком 
місцевої церкви і продовжував 
працювати як художник 
Літ.: Фоменко _В. М. Григорій Ле- 
вицький і українська гравюра. К., 
1976. Д. В. Степовик* 

Г. К. Левицький. Подарункова гра-* 
вюра на честь Романа Копи. Гра¬ 
вюра на міді. Не пізніше 1730. 
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ЛЕВЙЦЬКИЙ Дмитро Григорович 
[бл. 1735, Київ (?) — 4 (16). IV 
1822, Петербург] — рос. та укр. 
живописець-портретист, академік 
петерб. АМ (з 1770). Навчався у 
батька — гравера Г. Левицького 
(Носа) та в О. Антропова (з 1758). 
Бл. 1758 переїхав до Петербурга. 
Автор багатьох парадних та інтим¬ 
них портретів, які відзначаються 
виразною композицією й вишука¬ 
ним колоритом, умінням передати 
індивідуальні риси людини. Тво¬ 
ри: портрети — арх. О. Кокоріно- 
ва (1769—70), Н. Сезьомова (1770), 
П. Демидова (1773); Д. Дідро 
(1773—74), серія портретів ви¬ 
хованок Смольного ін-гу (бл. 
1773—76), М. Дьякової (1778); 
Д. Долгорукого (1782), невідомої 
в блакитній сукні (1784), обидва— 
Київ, музей рос. мист., дочки 
Агаші в нар. костюмі (1785), М. 
Рєпніна (1792, ДМУОМ) та ін. 
Після 1800 хворів і майже не пра¬ 
цював. Твори Л. зберігаються 
в ДТГ, ДРМ та ін. музеях. Іл. 
див. на окремому арк., с. 80—81. 
Літ.: Чукін І. Д. Левицький. К.. 
1930: Молева Н. М. Дмитрий Гри- 
горьевич Левицкий. М., 1980. 
ЛЕВЙЦЬКИИ Іван [16.Х1 1875, 
с. Мала Лука, тепер Гусятинського 
р-ну Терноп. обл.— 8.IV 1938, 
Львів] — укр. композитор, хоро¬ 
вий диригент і педагог. У 1910— 
37 викладав в укр. вчительській 
семінарії та у Вищому муз. ін-ті 
ім. М. В. Лисенка у Львові. Автор 
творів для скрипки, хорів, зокре¬ 
ма на слова Т. Г. Шевченка («За 
байраком байрак», «І небо невми- 
те, і заспані хвилі», «По улиці 
вітер віє», всі — 1914; «Тече во¬ 
да в синє море», вид. 1923), соло¬ 
співів; підручників з гармонії, 
теорії й історії музики. 

„ Л. 3. Мазепа. 
ЛЕВЙЦЬКИИ Іван Омелянович 
(18.1 1850, с. Берлоги, тепер Рож- 
нятівського р-ну Івано-Фр. обл.— 
30.1 1913, Львів) — укр. бібліо¬ 
граф. Закінчив філос. ф-т Віден¬ 
ського ун-ту. Деякий час поді¬ 
ляв погляди «москвофілів», брав 
участь у їхніх виданнях. Співро¬ 
бітничав і в ін. укр. виданнях. 
Бібліографічною роботою займався 
з 1877. З 1909 очолював Бібліогра¬ 
фічну комісію Наукового товарис¬ 
тва імені Шевченка. Осн. праці 
Л.: «Галицко-русская библиогра- 
фия XIX столетия» (т. 1—2, 
Львів, 1888—95), «Галицько-русь¬ 
ка бібліографія за рр. 1772—1800» 
(1903), «Українська бібліографія 
Австро-Угорщини» (т. 1—3. Львів, 
1909—11). Незакінчена праця 
«Прикарпатская Русь в XIX веке. 
В биографиях и портретах ее дея- 
телей» (т. 1, в. 1—4. Львів, 1898). 
Бібліографічні праці Л. відзна¬ 
чаються повнотою і точністю 
ОПИСУ. 

ЛЕВЙЦЬКИЙ Іван Семенович 
(1838—1918) — укр. письменник. 
Див. Нечуй-Левицький І. С. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Йосип (1801, Га¬ 
личина — 24.V 1860, с. Нагуєвичі, 
тепер с. Івана Франка Дрогобиць¬ 
кого р-ну Львів, обл.) — укр. пись¬ 
менник, педагог, культурний діяч. 
Закінчив Віденську духовну семі¬ 
нарію (1825). Викладав церк.- 
слов’ян. мову в Перемишльській 
семінарії (1832—34, 1848—53), був 
священиком у селах Шклі, Груше¬ 

ві, Нагуєвичах. Автор праць «При- 
ручний словар сл а вено-польсь¬ 
кий...» (1830), «Граматика русь¬ 
кої, або малоросійської мови в Га¬ 
личині» (нім. мовою. 1834), під¬ 
ручників для поч. шкіл — бук¬ 
варя, арифметики тощо, статей з 
питань літератури, мови, муз. 
мистецтва. «Язичієм» писав оди, 
перекладав твори Й. Ф. Шіллера 
та Й. В. Гете. Р. Я. Пилипчук. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ и Йосип Петрович 
{літ. псевд.— Йосип з Болшова, 
Иосиф з Покуття; 1810, с. Тлума- 
чик, тепер с. Товмачик Коломий¬ 
ського р-ну Івано-Фр. обл.—1863, 
с. Заболотів, тепер Снятинс.ького 
р-ну тієї ж обл.) — укр. письмен¬ 
ник і музикант. Закінчив Львів, 
духовну семінарію (1835). Брав 
участь у рукописній зб. «Син Р^- 
сі», підготовленій «Руською трій¬ 
цею» (вірш «Радість весни», 1833). 
У 1851—54 надрукував ряд статей 
у газетах «Зоря галицька» і «Віс¬ 
ник русинів» з питань історії мови 
та муз. мистецтва. 

Р. Я. Пилипчук. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Леонід Миколайо¬ 
вич [26.Х (8.XI) 1917, с. Миньків- 
ка, тепер Меньківка Радомишль¬ 
ського р-ну Житомир, обл.— 25. 
XII 1943] — укр. рад. поет. Вчив¬ 
ся в Київ, ун-ті (1937—41). Перші 
вірші надрукував 1938 в журн. 
«Радянська література». Під час 
Великої Вітчизн. війни доброволь¬ 
цем пішов на фронт, загинув у 
бою в с. Забілоччя на Житомир¬ 
щині. Поезії Л. ввійшли до книги 
«Не доспівана пісня» (1959, по¬ 
смертно). 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Леопольд Іванович 
(7 .VIII 1906, с. Бурдяківці, тепер 
Борщівського р-ну Терноп. обл.— 
14.V 1973, Львів) — укр. рад. 
художник, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1970). В 1928—33 навчався в 
Краків, академії красних мис¬ 
тецтв у Ю. Мегоффера і К. Дуні- 
ковського. В 1932 за цикл гравюр 
на гостро соціальні й антиклери¬ 
кальні теми був виключений з ака¬ 
демії. З 1946 жив у Львові. Твори: 
графічні серії — «З оповідань 
мого батька» (1947), «З моїх спо¬ 
гадів» (1947—48), «Слідами вели¬ 
кого перелому» (1949), «Старе і 
нове» (1957), «Як ми жили за океа¬ 
ном» (1960), «Дівчата» (1961); 
картини — «Переяславська рада» 
(1948), «Малий І. Франков коваль- 
ні батька» (1952), «Дума про Воз¬ 
з’єднання» (1953—54). Л.— автор 
ілюстрацій до творів Я. Галана, 
С. Тудора, П. Козланюка. Наго¬ 
роджений орденами Леніна, «Знак 
Пошани», медалями. 
Літ.: Якушенко Г. Леопольд Івано¬ 
вич Левицький. К., 1969. 
ЛЕВЙЦЬКИИ (Ье\уіскі) Микола 
(1870, Сх. Галичина — І.УІІІ 1944, 
Варшава) — укр. і польс. співак 
(тенор), режисер і педагог. У 1893 
закінчив Львів. консерваторію 
(клас В. Висоцького). В 1898— 
1915 — соліст (з 1908 — режисер) 
варшавської опери, 1915—23 — 
режисер рос. опери в Тбілісі, 
1923—27 — польс. опери у Львові. 
На оперній сцені та в укр. концер¬ 
тах виступав разом з О. Мишу- 
гою і С. Кругиельницькою. Партії: 
Йонтек («Галька» Монюшка), 
Ленський, Герман («Євгеній Онє- 
гін», «Пікова дама» Чайковського), 
Хозе («Кармен» Бізе), Альфред 

(«Травіата» Верді). В концертах 
пропагував твори укр. компози¬ 
торів М. Лисенка, О. Нижанків- 
ського, Г. Топольницького та ін. 

. „ Р. Я. Пилипчук. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Микола Феодо- 
сійович [27.V (8.VI) 1819, Чер¬ 
нігівщина — 2 (14). II 1885, Київ] 
— укр. педагог. Закінчив Київ, 
духовну семінарію (1841), проте 
священиком бути відмовився. 
Вчився в Київ, ун-ті (не закінчив 
через матеріальні нестатки). З 
1846 вчителював у школах Київщи¬ 
ни, Чернігівщини, з 1858 — в учи¬ 
лищах і гімназіях Києва. Працю¬ 
вав над питаннями змісту й мето¬ 
дики поч. навчання. Висунув ідею 
нової поч. школи, здатної розви¬ 
вати розум дитини, будити праг¬ 
нення до корисної діяльності, здій¬ 
снювати фіз., естетичне й мораль¬ 
не виховання. В навчанні вико¬ 
ристовував «Рідне слово» К. Д. 
Ушинського, його дидактичні 
принципи народності, наочності 
та ін. Опублікував ряд науково- 
методичних та ін. педагогічних 
статей 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Михайло Васильо¬ 
вич (9.II 1891 — 1933) — активний 
учасник революц. руху на Зх. 
Україні. Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1918. Н. в с. Явному (тепер 
Рогатин, р-ну Івано-Фр. обл.) 
в сел. сім’ї. Під час 1-ї світової 
війни був мобілізований в австр. 
армію і потрапив у рос. полон. 
Брав участь у встановленні Рад. 
влади в Ташкенті. В 1918 — редак¬ 
тор укр. газ. «Туркестанська рада» 
(Ташкент). З 1919 — на Україні, 
член Тимчасового к-ту КПСГ, а 
згодом — підпільного ЦК КПСГ. У 
1920 — член Галицького організа¬ 
ційного комітету. КП(б)У. Влітку 
1920 був обраний членом Політбю- 
ро ЦК КПСГ і Галицького револю¬ 
ційного комітету. З кін. 1921 — 
на дипломатичній роботі, з 1924 — 
на парт, і рад. роботі на Україні. 
На IX з’їзді КП(б)У обраний 
членом ЦКК КП(б)У, на X і XI 
з’їздах — кандидатом V члени 
ЦК КП(б)У 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Модест Олександ¬ 
рович (1873, Скала-Подільська, 
тепер Борщівського р-ну Терноп. 
обл.— 1927) — укр. музичний ді¬ 
яч, диригент. Засновник і керівник 
хорового т-ва «Буковинський боян» 
(1899—1916) та першої на Букови¬ 
ні укр. муз. школи ім. М. Лисенка 
в Чернівцях ^(1904—16). 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Модест Пилипович 
[літ. псевд.— М. Пилипович, Ви¬ 
борний, Макогоненко; 13 (25).VII 
1866, с. Вихилівка, тепер Ярмо- 
линецького р-ну Хмельн. оол.— 
16.VI 1932, Луцьк] — укр. пись¬ 
менник і публіцист ліберально- 
бурж. напряму. Закінчив Київ, 
ун-т (істор.-філологічний ф-т — 
1888, медичний — 1893), працював 
лікарем. У 1917—27 жив у Греції 
та Чехословаччині, з 1927 — у 
Луцьку. Друкуватися почав 1901. 
У 1907 вийшла його збірка «Опо¬ 
відання», де змальовано нужденне 
життя селян та міської бідноти, 
викрито сваволю урядовців. У дея¬ 
ких творах 1925—27 Л. тенденцій¬ 
но висвітлював події громадян, вій¬ 
ни на Україні, а в ряді моментів — 
у бурж.-націоналі стичному дусі 
(оповідання «Сіогіа уісПз» та ін.). 
Л.— автор граматики укр. мови. 

ЛЕВИЦЬКИЙ 

Д. Г. Левицький. Пор¬ 
трет роботи В. Л. Боро- 
виковського. Фрагмент. 

Л. І. Левицький. Гуцул 
сидить. Ліногравюра. 
70- і роки 20 ст. 



90 

ЛЕВИЦЬКИЙ 

Ф. В. Левицький. 

наук.- популярних творів з меди¬ 
цини. Перекладав твори зх.-європ. 
л-ри. 
Те.: Перша «льгота». Львів, 1966. 

Ф. П. Погребенник. 
ЛЕВЙЦЬКИЙ Орест Іванович 
[13 (25).XII 1848, с. Маячка, тепер 
Новосанжарського р-ну Полтав. 
обл.— 9.У 1922, Київ] — укр. 
історик, правознавець, археограф, 
архівіст, етнограф і белетрист, 
акад. АН УРСР (з 1919). У 1874 
закінчив Київ. ун-т. Був секрета¬ 
рем Тимчасової комісії для роз¬ 
гляду давніх актів (1874—1921), 
членом Історичного товариства 
Нестора-літописця, Наукового 
товариства імені Шевченка. Спів¬ 
робітничав у журн. <Киевская ста¬ 
рина^. В 1919—21 — заст. прези¬ 
дента АН УРСР. Автор праць 
з історії України 16—19 ст. («На¬ 
рис внутрішньої історії Малоросії 
в другій половині XVII ст.», в. 1, 
1875; «Спроба дослідження про 
літопис Самовидця», 1878, «Про 
становище селян Південно-За¬ 
хідного краю в другій чверті 
XIX ст.», 1906). Як історик народ¬ 
ницького напряму Л. в оцінці 
істор. подій стояв наи бурж.-де¬ 
мократичних позиціях. Його праці, 
написані на фактичному матеріа¬ 
лі, мають довідкове значення. Л.— 
автор ряду істор. оповідань і по¬ 
вістей. 

ЛЕВЙЦЬКИЙ Остап Михайлович 
(літ. псевд.— Остап Ковбасюк; 
2.Х 1839, с. Раковець, тепер Горо- 
денківського р-ну Івано-Фр. обл.— 
12. VI 1903, Станіслав, тепер Івано- 
Франківськ) — укр. письменник. 
Закінчив Львів, ун-т (1869). Дру¬ 
кувався з 1862. Писав польською 
(сатирична поема «Біженці») та 
українською (поезії «Під вечір», 
«Любов» та ін.)мовами. Перекладав 
твори Г. Гейне, п’єси Й. В. Гете 
і Г. Лессінга, переробив на мело¬ 
драму оперу С. Монюшка «Галь¬ 
ка». В. І. Хома. 

ЛЕВЙЦЬКИЙ Федір Васильович 
[2 (14).V 1858, Новоукраїнка, те¬ 
пер Кіровогр. обл.— 19.11 1933, 
Чернігів] — укр. рад. актор, режи¬ 
сер, театральний діяч, засл. арт. 
Республіки (з 1926). Після закін¬ 
чення духовної семінарії (1877) 
вчителював у Новоукраїнці (1877— 
87), де заснував аматорський театр, 
гурток. У 1888—92 — актор у тру¬ 
пі М. Кропивницького, потім у 
трупах О. Суслова, М. Садовсь- 
кого. В 1905—08 керував власною 
трупою, 1909—17 — в Театрі 
Миколи Садовського; 1917—19 — 
в Нац. зразковому театрі та Укр. 
держдрамі (Київ), 1919 і 1925 — 
29 —в Укр. драм, театрі імені Т. Г. 
Шевченка (з 1927 — в Дніпропет¬ 
ровську), 1930—31 — в укр. Теат¬ 
рі «Жовтень» (Ленінград). Ролі: 
Черевик («Сорочинський ярма¬ 
рок» Старицького за Гоголем), Пи¬ 
сар («Бурлака» Карпенка-Карого), 
Кукса («Пошились у дурні» Кро¬ 
пивницького), Копистка («97» М. 
Куліша), Осип і Землянина («Ре¬ 
візор» Гоголя), Юсов («Тепленьке 
місце» О. Островського), Піка- 
лов («Любов Ярова» Треньова), 
Кобус («Загибель ,,Надії"» Гейєр- 
манса). Був перекладачем і дра¬ 
матургом. 
Літ.: Василько В. С. Ф. В. Левиць¬ 
кий. К.. 1958. Л. М. Дворниченко. 

ЛЕВЙЦЬКИЙ Федір Петрович 
(бл.'1850, м. Богуслав, тепер Київ, 
обл.— 1899, Київ) — укр. співак 
(бас.). У 1883 закінчив Петерб. 
консерваторію. Працював у Тифлі¬ 
сі, Казані, Саратові; в 1891—92 — 
соліст Харків., 1893—94 — Київ, 
опер. Партії: Мельник («Русалка» 
Даргомижського), Кочубей («Ма¬ 
зепа» Чайковського), Каленик 
(«Майська ніч» Римського-Корса- 
кова), Марсель («Гугеноти» Мейєр- 
бера). В камерному репертуарі — 
укр. муз. твори. І. М. Лисенко. 
Л£ВІ (Ьєуі) Карло (29.XI 1902, 
Турін — 4.1 1975, Рим) — італ. 
письменник, живописець і громад, 
діяч. За освітою лікар. У 30-і рр. 
за антифашист, діяльність зазнав 
репресій. Учасник Руху Опору. В 
книзі, що являє собою синтез опо¬ 
відання і нарису, есе й дорожніх 
нотаток, — «Христос зупинився в 
Еболі» (1945, екранізовано 1979) 
змалював тяжке соціальне ста¬ 
новище і своєрідний духовний 
світ селянства італ. Півдня. В 
50—60-х рр. все більше зближу¬ 
вався з Італ. компартією. Життя 
трудящих Сіцілії і зрушення в 
їхній свідомості відобразив у кн. 
нарисів «Слова-камені» (1955). З 
симпатією розповів про Рад. Со¬ 
юз, який він відвідав (і. зокрема, 
Україну), у кн. «Майбутнє має 
давню добру душу» (1956). Живо¬ 
пис Л. відзначається пластичністю 
відтворення предметно-чуттєвого 
світу, багатством колориту. 
Те.: Рос. перекл.— Христос ос- 
тановился в Зболи. М., 1955; Слова- 
камни. М., 1957. 

Д. С. Наливайко. 
ЛЄВІ (Ьое^і) Отто (З.VI 1873, 
Франкфурт-на-Майні — 25.XII 
1961, Нью-Йорк) — австр. фізіо¬ 
лог і фармаколог, доктор меди¬ 
цини (з 1896). В 1909—38 — проф. 
ун-ту в Граці, з 1940и — проф. 
мед. коледжу Нью-Йоркського 
ун-ту. Один з творців теорії хім. 
передачі нервового збудження. По¬ 
казав, що регуляція діяльності 
серця здійснюється за допомогою 
фізіологічно активних речовин — 
медіаторів, що виділяються нер¬ 
вовими закінченнями. Своїми пра¬ 
цями Л. довів, що ацетилхолін 
бере участь у передачі імпульсів 
нервових. Нобелівська премія, 
1936. 
ЛЕВГ (Ьєуі) Ріну (н. 31. XII 1901, 
Ріо-де-Жанейро) — браз. архітек¬ 
тор. Навчався в Римі. Твори: кі¬ 
нотеатри Арт Паласіу (1936) та 
Іпіранга (1944), готель Ексельйор 
(1944); у співавт. з Р. Серкейрою 
Сезаром — госпіталь, театр Т-ва 
худож. культури (40—50-і рр.), 
Раковий ін-т (1954), лікарня А. 

Ф. В. Левицький в ролях Солопія 
Черевика («Сорочинський ярмарок» 
М. Старицького за М. Гоголем) та Пи¬ 
саря («Дві сім’ї» М. Кропивницького). 

Ейнштейна і комерційний центр 
(1958, в співавт. з Р. Серкейрою 
Сезаром і Л. Франку), усі — в 
Сан-Паулу, та ін. 
ЛЕВІАФАН (давньоєвр. Лів’я- 
тан) — 1) За біблійною міфоло¬ 
гією, велика морська потвора, 
схожа на величезного крокодила. 
Переносно — щось величезне, 
страхітливе. 2) Назва гол. твору 
англ. філософа-матеріаліста 17 ст. 
Т. Гообса. 
ЛЕВГ-БРЮЛЬ (Ьеуу-ВгиЬІ) Лю- 
сьєн (10.ІУ 1857, Париж — 13.ІІІ 
1939, там же) — франц. психолог 
і філософ-позитивіст, близький до 
соціологічної школи Е. Дюркгейма. 
Відомий гол. чин. своїми дослід¬ 
женнями мислення первісної лю¬ 
дини. В книзі «Мислительні функ¬ 
ції в нижчих суспільствах» (1910) 
та в ін. працях обгрунтував хибну 
теорію «дологічного» мислення, 
яке нібито властиве первісним лю¬ 
дям. Незважаючи на деякий схе¬ 
матизм й однобічність погляди Л.- 
Б. становлять інтерес як спроба 
дослідити істор. зміни в психоло¬ 
гії мислення. 
Те.: Рос. перекл.— Первобмтное 
мьішление. М.. 1930; Сверх-ьестест- 
венное в первоомтном мьішлении. М., 
1937. 

ЛЄВІН (Ьє\уіп) Курт (9.IX 1890, 
Познань — 12.11 1947, Ньютон, шт. 
Массачусетс, США) — нім. і амер. 
психолог. У 1926—33 — проф. 
Берлінського ун-ту. З 1932 викла¬ 
дав у ряді ун-тів США. Один з 
найвідоміших представників бер¬ 
лінської школи гештальтпсихо¬ 
логії, засновник топологічної пси¬ 
хології. Брав участь у групі Н. 
Вінера, що обгрунтувала кіберне¬ 
тику. З позицій «психологічного 
поля» досліджував мотиви пове¬ 
дінки індивіда й соціальних груп. 
Вважав, що його теорія допоможе 
запобігти антагонізмам в капіта¬ 
лістичному суспільстві. В цьому 
ідеологічна неприйнятність і наук, 
неспроможність його концепції. 

О. Т. Губко. 
ЛЄВІНА Цецілія Олександрівна 
[15 (28).III 1904, м. Одеса — 13.III 
1979, там же] — укр. рад. тера¬ 
певт, професор (з 1943), засл. 
діяч науки УРСР (з 1964). Член 
КПРС з 1939. Закінчила Одеський 
мед. ін-т (1925), де й працювала. 
Праці Л. присвячені проблемам 
серцево-судинної патології, масо¬ 
вого систематичного лікування хво^ 
рих на гіпертонічну хворобу і 
стенокардію навесні і восени з 
метою профілактики гіпертонічних 
криз тощо. Нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами і медалями. 
ЛЕВІНЄ (Ьєуіпє) Ойген (23. V 
1883, Петербург — 5.VI 1919, Мюн¬ 
хен) — діяч нім. робітничого руху. 
До 1-ї світової війни входив до 
лівого крила С.-д. партії Німеч¬ 
чини. В 1914—18 — член <Спар- 
така союзу»; учасник Листопадо¬ 
вої революції 1918 в Німеччині 
та Січневого повстання 1919 в Бер¬ 
ліні. Делегат Установчого з’їзду 
Компартії Німеччини (30.XII 1918 
— 1.1 1919). Був головою Вико¬ 
навчої ради Баварської Радянсь¬ 
кої республіки. Після розгрому 
республіки розстріляний за ви¬ 
роком військ.-польового суду. 
Л Е В І Н Сб Н-ЛЄССІНГ франц 
Юлійович [25.11 (9.III) 1861, Пе- 
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тербург — 25.Х 1939, Ленінград] — 
рад. геолог, акад. АН СРСР (з 
1925). Закінчив Петерб.ун-т (1883). 
1892—1902 — професор Юр’єв- 
ського (тепер Тартуський) ун-ту, 
1902—ЗО — Петерб. (Ленінгр.) 
політех. ін-ту, в якому створив 
першу в країні лабораторію експе¬ 
риментальної петрографії. Л.-Л. 
— організатор і перший дирек¬ 
тор (1930—38) Петрографічного 
ін-ту АН СРСР; засновник і пер¬ 
ший директор Вулканологічної 
станції на Камчатці, голова Комі¬ 
сії по комплексному вивченню 
Каспійського м. (1934—39). Осн. 
праці з питань теоретичної петро¬ 
графії, мінералогії, кристалогра¬ 
фії, вулканології, заг. геології. 
АН СРСР встановила премію ім. 
Ф. Ю. Левінсона-Лессінга. 
ЛЕВІРАТ (від лат. ієуіг — дівер) 
— шлюбний звичай, за яким вдо¬ 
ва була зобов’язана або мала право 
одружитися з братом свого помер¬ 
лого чоловіка. Існував у багатьох 
народів на стадії патріархально- 
родового ладу. Як пережиток три¬ 
валий час зберігався у деяких 
народів (на Кавказі, в Серед. Азії, 
у євреїв та ін.). 
ЛЕВГ-СТРОС (Ьеуі-ЗЬгаизз) Клод 
(н. 28.XI 1908, Брюссель) — 
франц. бурж. етнограф і соціолог, 
один з гол. представників струк¬ 
туралізму; розробив принципи 
структурної антропології. Осн. 
оо’єкт наук, інтересів Л.-С.— ана¬ 
ліз малих первісних громад зі 
стійкою соціальною структурою. 
Найрізноманітніші явища — пра¬ 
вила шлюбу, родинні стосунки, 
тотемічні позначення (див. То¬ 
темізм), міфологічні уявлення — 
Л.-С. розглядає як знакові моде¬ 
люючі системи (див. Моделюван¬ 
ня). На цій основі розробив ори¬ 
гінальну теорію первісного мислен¬ 
ня («М іфологіку») як конкретно¬ 
го метафоричного мислення на 
чуттєвому рівні. Осн. недоліком 
теорії Л.-С. є ідеалізація архаїч¬ 
них первісних колективів. 

В. Г. Табачкоеський. 
Л Е В ІТ А Н Борис Мойсейович 
[н. 25.У (7.VI) 1914, Бердянськ, 
тепер Запоріз. обл.] — рад. мате¬ 
матик, доктор фіз.-матем. наук 
(з 1940). Закінчив (1936) Харків, 
ун-т. У 1938—41 працював там 
же, 1944—61 — в Арт. Академії 
ім. Ф Е. Дзержинського, з 1961— 
в Моск. ун-ті. Наук, праці Л. 
присвячені функціональному ана¬ 
лізу. Він відкрив узагальнені май¬ 
же періодичні функції, багато його 
праць стосуються спектрального 
аналізу диференціальних опера¬ 
торів, теорії операторів узагаль¬ 
неного зсуву тощо. Ленінська пре¬ 
мія, 1962. 
ЛЕВІТАН Ісак Ілліч [18 (ЗО).УІІІ 
1860, Кібартай, тепер Вілкавішк- 
ського р-ну Лит. РСР — 22.VII 
(4.VIII) 1900, Москва] — рос. жи- 
вописець-пейзажист, академік пе¬ 
терб. АМ (з 1898). В 1873—85 нав¬ 
чався в Моск. уч-щі живопису, 
скульптури та архітектури в О. 
Саврасова і В. Полєнова, де з 
1898 викладав. З 1884 — експо¬ 
нент, з 1891 — член Т-ва пере¬ 
движників. Л. у своїх картинах 
створив узагальнені, глибоко націо¬ 
нальні образи рос. природи: «Осін¬ 
ній день. Сокольники» (1879), 
< Місток. Савинська слобода» 

(1884), «Березовий гай» (1885— 
89), «Вечір на Волзі» (1888), «Ве¬ 
чірній дзвін» (1892), «Над вічним 
супокоєм» (1894), «Золота осінь» 
(1895), «Тиша» (1898), «Хати» 
(1899), «Літній вечір» (1900) та 
ін. Деякі з його творів насичені 
глибоким соціальним змістом 
(«Владимирка», 1892). Більшість 
полотен Л. зберігаються в ДТГ, 
ДРМ, в худож. музеях Києва, 
Харкова, Одеси, Львова та ін. Іл. 
див. на окремому арк., с. 80—81, 
а також до ст. <Владимирка>, 
т. 2. 
Літ.1: Федоров-Давьідов А. А. Исаак 
Ильич Левитан. М., 1976. 
ЛЕВГТИ (давньоєвр.) — служите¬ 
лі храму, жерці в стародавній 
іудейській релігії. 
ЛЕВГТОВ Олександр Іванович 
[20^11 (І.УІІІ) 1835, с. Добре, те¬ 
пер Добровського р-ну Липец. 
обл.— 4 (16).І 1877, Москва] — 
рос. письменник. Вчився в Петерб. 
медико-хірургічній академії. За 
участь у студентському політ, 
гуртку був засланий на Північ 
(1855—58). Друкуватися почав 
1861— в журн. «Время» опубл. 
«Ярмаркові сцени (Нариси з про¬ 
стонародного побуту)». У кращих 
творах, написаних під впливом 
ідей рос. революц. демократів, 
виступав на захист знедолених 
і скривджених. Писав про зубожін¬ 
ня селянства, експлуатацію його 
поміщиками і куркулями («Розпра¬ 
ва», «Насупроти», обидва — 1862; 
«Моя родйна», 1863) та про життя 
міської бідноти («Звичаї москов¬ 
ських незайманих вулиць», 1864). 
Автор зб. «Горе сіл, доріг і міст» 
(1874). 
ЛЕВКАС (від грец. Кєхжбс, — бі¬ 
лий) — назва грунту (основа в 
технології живопису) в рос. серед¬ 
ньовічному живописі. Після 17 ст. 
назва «левкас» збереглася в іко¬ 
нописі за традиційним для рос. 
ікони грунтом у вигляді порошко- 
видної крейди, розмішаної на тва¬ 
ринному або рибному клеї. Л. наз. 
також грунт під забарвлення або 
позолоту на виробах з дерева. 
ЛЕВКГПП (Лєбхіяяос;; 5 ст. до 
н. е.)—давньогрец. філософ-ма- 
теріаліст, засновник античної ато¬ 
містики. Вірогідні біографічні ві¬ 
домості і твори Л. не збереглися. 
Л. висунув вчення про те, що в 
основі світу лежать два начала: 
атоми («буття») — неподільні,щіль¬ 
ні й повні матеріальні частинки та 
порожнеча («небуття»), в якій віч¬ 
но рухаються атоми, створюючи 
нескінченну кількість світів, що 
постійно виникають і руйнуються. 
Сформулював також принцип де¬ 
термінізму (причинної зумовлено¬ 
сті всіх явищ). Вчення Л. розвину¬ 
те у філософії Демокріта. 
ДЕВКСЗЙ (МаПЬіоІа) — рід одно-, 
дво- та багаторічних рослин і на¬ 
півкущів родини хрестоцвітих. 
Листки чергові, ланцетні, суціль¬ 
ні, цілокраї або глибокоперисто- 
надрізані. Квітки запашні, різних 
кольорів, зібрані в китиці. Плід — 
стручок. Понад 50 видів, пошире¬ 
них в Європі, Азії та Австралії. 
В СРСР — 15 видів, у т. ч. в 
У РСР — 5, з них 3 культивують як 
декоративні. Л. однорічний 
(М. аппиа) — однорічна, опушена, 
сірувата рослина. Існує понад 400 
сортів. Вирощують Л. для квітни¬ 

ків, букетів, як горщикову куль¬ 
туру. Л. сивий, або Л. зимо¬ 
вий (М. іпсапа), використову¬ 
ють для вигонки рослин у теплицях 
та культивують у садах. Л.гост- 
р о р о г и й, або матіола (М. 
охусегаз), — однорічна рослина з 
дрібними, дуже ароматними фіал¬ 
ковими квітками, що відкрива¬ 
ються на ніч. Іл. с. 92. 

Л. М. Яременко. 
ЛЕВКоН І (Аєбхсоу)— цар Бос- 
порської держави (389 або 388— 
349 або 348 до н. е.). За правління 
Л. І було приєднано до Боспорсь- 
кої д-ви Феодосію (бл. 380 до н. е.), 
весь Сх. Крим, Таманський п-ів, 
пониззя Кубані і Сх. Приазов’я, 
що їх населяли меотські племена 
(синди, торети, дандарії і псеси). 
За Л. І збільшився експорт бос- 
порського хліба, особливо в Афіни. 
Боспор вперше бл. 375 до н. е. по¬ 
чав карбувати золоту монету. 
ЛЄВКТРИ — місто в Беотії (Цент¬ 
ральна Греція), поблизу Фів. Бі¬ 
ля Л. 5.\ЧІІ 371 до н. е. військо 
Фів на чолі з Епамінондом (бл. 
6 тис. гоплітів, 1,5 тис. вершників) 
здобуло перемогу над військом 
Спарти під командуванням царя 
Клеомброта (10 тис. гоплітів ї 
1 тис. вершників). Внаслідок по¬ 
разки під Л. Спарта втратила ге¬ 
гемонію в Греції, Пелопоннеський 
союз розпався. Фіви до 362 до 
н. е. перетворилися на гегемона 
грец. полісів. 
ЛЄВЛІЄН (Ьоуіієп) Еміль (22.IX 
1899, с-ще Летен, обл. Хедмарк 
— 4^1 1973, Осло) — діяч норв. 
комуністичного і робітн. руху. 
Член Компартії Норвегії (КПН) 
з часу її заснування (1923). Н. 
в сел. сім’ї. В 1911—24 працював 
лісорубом. Один з організаторів 
профспілкового руху лісорубів у 
Хедмарку. В 1918—23 — член 
Норв. робітн. партії. В 1933—34 — 
ред. ЦО КПН газ. «Арбейдерен» 
(«Робітник»). У 1934—40, 1945— 
46 — політ, секретар ЦК КПН, 
1946—65 — голова КПН. Депутат 
парламенту 1945—49, 1953—61. 
ЛЕВб (Ле Бо; Ьеуеаи, Ье Vаи) 
Луї (бл. 1612, Париж — 11.Х 1670, 
там же) — франц. архітектор, 
представник класицизму. З 1654 — 
«перший архітектор короля». Се¬ 
ред споруд Л.— готель Ламбер 
(з 1640), будівлі навколо квадра¬ 
тного подвір’я Дувру (1654—63), 
Колеж чотирьох націй (з 1661), 
всі — в Парижі; палац у Версалі 
(1661—68), замок-палац Во-ле- 
Віконт (Іль-де-Франс; у співазт. 
з А. Ленотром, 1656—61). 
ЛЄВСТИК (Ьеузіік) Фран (28.IX 
1831, с. Сподне Ретьє, поблизу 
Любляни — 16.XI 1887, Любля- 
на) — словен. письменник. Перша 
зб-ка — «Поезії» (1854). В л-ру 
увійшов як лірик (цикли «Тонині 
пісні», 1855—59; «Франині пісні», 
1869—72; балада « Король-вигна- 
нець», 1858, тощо). Автор сати¬ 
ричних віршованих творів «Манд¬ 
рівка на Парнас» (1854), «Супер¬ 
никам» (1870). Повістю «Мар¬ 
тин Крпан...» (1858) започаткував 
класичну словен. прозу. Вірш Л. 
«Дівчинонька брала воду» укр. 
мовою переклав П. Грабовський. 
Те.: Рос. перекл.— Мартин 
Крпан из деревни Врх. В кн.: По¬ 
вести и рассказьі югославских писате- 
лей, т. 1. М., 1959. В. Г. Гримич. 

ЛЕВСТИК 

г 

Ф. Ю. Левінсон- 
Лессінг. 

І. І. Левітан. Портрет 
роботи В. О. Сєрова. 
Фрагмент. 1893. ДТГ у 
Москві. 

Л. Лево, А. Ленотр. 
Замок-палац Во-ле-Ві- 
конт. 1656 — 61. За¬ 
гальний вигляд з боку 
парку. 
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ЛЕВСЬКИЙ 

В. Левський. 

П. О. Левченко. Авто¬ 
портрет. 1915. ДМУ ОМ. 

Левкой сріблясто-буз¬ 
ковий. 

Левурда. 

левський Васил (справж. прізв. 
— Іванов; 6.VII 1837, Карлово — 
6.II 1873, Софія) — болг. рево- 
люц. демократ. З 1862 брав участь 
у боях проти турків у складі болг. 
військ, загонів, що формувалися 
на тер. Сербії та Румунії. Внаслі¬ 
док нац.-революц. діяльності Л. 
1868—69 в Болгарії виникла мере¬ 
жа місц. підпільних к-тів, якими 
керував Болгарський революцій¬ 
ний центральний комітет (БРЦК). 
У 1870—71 Л. розробив його статут. 
З ініціативи Л. у квітні — травні 
1872 в Бухаресті на нараді болг. 
революціонерів було об’єднано 
внутр. та емігрантський центри 
нац.-визвольного руху в єдиний 
Бухарестський БРЦК. Заарешто¬ 
ваний (грудень 1872) і повішений 
тур. владою. 
ЛЕВУЛЬбЗА (від лат. Іаеуиз — 
лівий) — вуглевод, моносахарид. 
Те саме, що й фруктоза. 
ЛЕВУРДА, цибуля ведмежа, че¬ 
ремша (АПіит игзіпит) — багато¬ 
річна дикоросла трав’яниста рос¬ 
лина з роду цибуля. Стебло пря¬ 
мостояче, угорі 3-гранне, від 14 
до 40 см заввишки. Листки прико¬ 
реневі, еліптично-ланцетні, довго- 
черешкові, плоскі, цілокраї. Квіт¬ 
ки білі в зонтиках. Плід — коро¬ 
бочка. Цибулина видовжена, до 
5 см завдовжки зі смаком часнику, 
їстівна. Л. поширена у вологих, 
тінистих лісах Європи і Малої 
Азії. В СРСР —в зх. районах Єв- 
роп. частини, зокрема на Україні 
і Кавказі. Має антицинготну, гли¬ 
стогінну, фітонцидну дію; викори¬ 
стовується у нар. медицині для 
лікування трофічних виразок, 
пролежнів, при порушенні трав¬ 
лення, гіпертонії, атеросклерозі, 
ревматизмі тощо. Медонос. Потре¬ 
бує охорони. А. П. Лебеда. 
ЛЕВЧЕНКО Гордій Іванович [н. 
7 (19). І 1897, с. Дібрівка, тепер 
Барані вського р-ну Житомир, 
обл.] — рад. військ, діяч, адмірал 
(1944). Член КПРС з 1919. Н. в 
сел. сім’ї. В Рад. ВМФ з 1918. 
Учасник 1-ї світової та громадян, 
воєн. У 1930 закінчив курси при 
Військ.-мор. академії. В 1938 — 
команд. Балтійським флотом. 
У 1939—42 — заст. наркома ВМФ. 
Під час Великої Вітчизн. війни — 
учасник оборони Одеси, Миколає¬ 
ва, Севастополя, Ленінграда. Після 
війни — на командній роботі в 
Рад. ВМФ. У 1956—58 — заст. 
головнокоманд. ВМФ. З 1960 — 
у відставці. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, 4 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ЛЕВЧЕНКО Григорій Андріано- 
вич (ЗО.XI 1901, с. Новоселиця, 
тепер Попільнянського р-ну Жи¬ 
томир. обл.— 19.11 1944) — укр. 
рад. мовознавець. Закінчив Київ¬ 
ський ін-т нар. освіти (1926). Пра¬ 
цював у Херсон, пед. ін-ті, Харків, 
та Київ, (з 1934) ун-тах. У 30-х рр. 
брав участь у впорядкуванні укр. 
правопису. Осн. праці: «Місце 
Шевченка в історії української лі¬ 
тературної мови» (1939) і «Нариси 
з історії української літературної 
мови першої половини XIX століт¬ 
тя» (опубл. 1946). 
Літ.: Кирилюк Є. Григорій Андріа- 
нович Левченко. «Мовознавство», 
1976, МЬ 6. М. А. Жовтобрюх. 
ЛЕВЧЕНКО Микита Васильович 

(1858, м. Севастополь — 1921) — 
укр. революційний народник. Пра¬ 
цював складачем у друкарнях Киє¬ 
ва, Харкова, Одеси. В 1876 збли¬ 
зився з революц. народниками. 
Після розгрому народницької гру¬ 
пи в Одесі перевіз до с. Пирогова 
(тепер у складі Києва) уціліле 
друкарське устаткування для 
підпільної друкарні. Восени 1879 
заарештований при спробі вивез¬ 
ти друкарню. В 1880 засуджений 
на 15 років каторги, яку відбу¬ 
вав на Карі (Сх. Сибір). У 1905 
повернувся до Європ. Росії, осе¬ 
лився в Саратові, де примкнув до 
партії есерів. 
ЛЕВЧЕНКО Петро Олексійович 
[29.VI (11.VII) 1856, Харків — 
14 (27). І 1917, там же] — укр. 
живописець-пейзажист і рисуваль¬ 
ник. Початкову худож. освіту здо¬ 
був у Д. Безперчого, 1878 — 83 
навчався в петерб. АМ у М. Клод- 
та та В. Орловського. За харак¬ 
тером творчості близький до пе¬ 
редвижників. Був чл. Т-ва пд.- 
рос. художників. У своїх невелич¬ 
ких картинах створив пройняті 
демократичним настроєм образи 
мальовничої укр. природи. Твори: 
«Село» (1891), «За работою. Уве¬ 
чері» (1906), «На Україні» (1907), 
«Задвірки Софійського собору. Ки¬ 
їв» (1900-і рр.)» «Глухомань» 
(1903), «На Харківщині», «Селян¬ 
ське подвір’я» та ін. Картини Л. 
зберігаються в ДМУ ОМ, Харків, 
худож. музеї та ін. зібраннях. 
З 1886 викладав у Харків, рису¬ 
вальній школі М. Д. Раєвської- 
Іванової. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 96 — 97, а також на окре¬ 
мому аркуші до ст. Живопис, т. 4. 
Літ.: Дюженко Ю. Петро Олексійо¬ 
вич Левченко. К., 1958. 

М. М. Безхутрий. 
ЛЕВЧЕНКО Федір Іванович 
[8 (20).VI 1876, с. Кононівка, те¬ 
пер Лубенського р-ну Полтав. 
обл.— 24. IV 1937, Житомир] — 
укр. рад. грунтознавець. У 1904 
закінчив с.-г. відділ Київського 
політехнічного ін-ту. З 1922 — до¬ 
цент, згодом професор, зав. кафед¬ 
рою Київ. с.-г. ін-ту (тепер Укр. 
с.-г. академія), з 1931— професор, 
зав. кафедрою Київ, агроінженер- 
ного ін-ту цукр. пром-сті і Жито¬ 
мирського с.-г. ін-ту. В 1908—11 
вивчав грунти в Тургайських сте¬ 
пах, на Алтаї, в Каракумах, а з 
1912 — і на Україні. Праці Л. і 
його грунтові карти використані 
при складанні карти грунтів УРСР. 
ЛЕВЧИК Валентина Миколаївна 
(н. 20.Х 1924, с. Сибереж, тепер 
Ріпкинського р-ну Черніг. обл.) — 
новатор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1958), засл. 
працівник с. г. УРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1958. З 1953 працює 
дояркою в колгоспі «Більшовик» 
Золотоніського р-ну Черкаської 
обл. і щорічно одержує понад 
5000 кг молока від корови. Деле¬ 
гат XXII, XXIII, XXV з’їздів 
КПРС і XX, XXIV з’їздів Ком¬ 
партії України. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 6— 10-го скликань. 
Нагороджена двома орденами Ле¬ 
ніна, ін. орденами, медалями. 

О. Г. Слюсаренко. 

ЛЕВЧУК Тимофій Васильович 
[н. 6 (19).І 1912, с. Бистріївка, те¬ 
пер Ружинського р-ну Житомир, 
обл.] — укр. рад. кінорежисер. 

нар. арт. СРСР (з 1972). Член 
КПРС з 1942. Закінчив Київ, кі- 
ноінститут (1934). З 1934 — ре¬ 
жисер Київ, кіностудії худож. 
фільмів (з перервою, 1941 — 
45 — учасник Великої Вітчизн. 
війни). Поставив фільми: «В сте¬ 
пах України» (1952), «Калиновий 
гай» (1953), «Полум’я гніву» (1955), 
«Іван Франко» (1956), «Киянка» 
(1-а і 2-а серії — 1958, 1959, 3-я се¬ 
рія — «Нащадки», 1960), «Закон 
Антарктиди» (1963), «Два роки над 
прірвою» (1967), «Помилка Оноре 
де Бальзака» (1968), «Родина Ко¬ 
цюбинських» (1971), «Довга дорога 
в короткий день» (1973), «Дума 
про Ковпака» (1975—78; 3 серії). 
З 1963—перший секретар правління 
Спілки кінематографістів УРСР. 
З 1975—кандидат у члени ЦК КП 
України. Депутат Верховної Ради 
УРСР 6—10-го скликань. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР ім. Т Г. Шевченка, 
1971. 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (від лат. Іедаїіз — 
законний) — 1) Узаконення, на¬ 
дання законної сили документові 
або дії. 2)Вміжнародному 
праві — засвідчення консулом 
підписів на документах, що при¬ 
значені діяти на тер. зарубіжної 
держави. 
ЛЕ ГАЛЬбНН (Ье Саіііеппе) Єва 
(н. 11.1 1899, Лондон) — амер. 
актриса. В 1914 дебютувала в Лон¬ 
доні, 1915 вперше — у США. Вис¬ 
тупала проти комерційного^ мис¬ 
тецтва. Організувала в Нью-Йорку 
театри: Громадянський репертуар¬ 
ний (1926—33), Американський 
репертуарний (1946—47), Націо¬ 
нальний репертуарний (1961-^64). 
Працювала в цих театрах режисе¬ 
ром, була провідною актрисою. 
Ролі: Маша, Ранєвська, Аркадіна 
(«Три сестри», «Вишневий сад», 
«Чайка» Чехова), Гедда Габлер, 
Фру Альвінг («Гедда Габлер» та 
«Привиди» Ібсена), Єлизавета 
(«Марія Стюарт» Шіллера). 
«ЛЕГАЛЬНИМ МАРКСИЗМ» — 
рос. різновид ревізіонізму, лібе- 
рально-бурж. течія. Виник у се¬ 
ред. 90-х рр. 19 ст. За оцінкою 
B. І. Леніна—«відображення марк¬ 
сизму в буржуазній літературі» 
(Повне зібр. тв., т. 1, с. 323). Ідео¬ 
логи «Л. м.» — П. Б. Струве, 
C. М. Булгаков, М. І. Туган-Ба- 
рановський, М. О. Бердяєв. «Ле¬ 
гальні марксисти» видавали жур¬ 
нали «Новое слово», «Начало», 
«Жизнь». Називаючи себе послі¬ 
довниками К. Маркса, вони нама¬ 
галися використати марксизм і 
робітн. рух в інтересах буржуазії. 
Виступаючи в легальній пресі (звід¬ 
си назва) з бурж.-ліберальною кри¬ 
тикою народництва, яке захища¬ 
ло дрібне виробництво, представ¬ 
ники «Л. м.» використовували 
окремі положення екон. вчення 
К. Маркса для обгрунтовування 
розвитку капіталізму, вихваляння 
його як найвищої стадії розвитку 
суспільства, маскування експлуа¬ 
таторської суті капіталістичної си¬ 
стеми. «Л. м.» формувався під 
впливом різних бурж. шкіл і течій, 
а також бернштейніанства. «Ле¬ 
гальні марксисти» заперечували 
соціалізм як науку, виступали 
проти філос. основ марксизму, 
проповідували ідеї соціального ми- 
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ру між робітниками й капіталіста¬ 
ми, відкидали марксистське вчен¬ 
ня про соціалістичну революцію 
і диктатуру пролетаріату, фальси¬ 
фікували філос. та екон. основи 
марксизму, підміняли істор. мате¬ 
ріалізм економічним матеріаліз¬ 
мом. Рішуче викриваючи «Л. м.»як 
ворожий вченню Маркса, В. І. Ле¬ 
нін, революц. марксисти вва¬ 
жали можливим у боротьбі проти 
ліберального народництва піти на 
тимчасову угоду з «Л. м.». Завдяки 
цьому революц. марксисти дістали 
змогу друкуватися в легальних 
журналах. В. І. Ленін викрив спо¬ 
рідненість <Л. м.» з зх.-європ. 
ревізіонізмом, рос. «економізмом» 
і меншовизмом. Боротьба В. І. Ле¬ 
ніна проти «Л. м.» була водночас 
боротьбою проти міжнар. ревізіо¬ 
нізму та реформізму. На Україні 
один з найоільших осередків 
-«легальних марксистів» був у Києві 
(Б. Кістяківський, М. Бердяєв, 
М. Водовозов). Як ідейна течія 
«Л. м.» припинив існування на 
початку 20 ст. Згодом лідери «Л. 
м.» стали ядром бурж. партії 
кадетів. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 1. Економічний зміст народ¬ 
ництва і критика його в книзі п. Струве; 
т. 6. Що робити?; т. 16. Передмова до 
збірника «За 12 років»; т. 26. Крах 
II Інтернаціоналу; Нариси історії 
Комуністичної партії України. К., 
1977. А. Ф. Вовчик. 
ЛЕГАР (ЬеЬаг) Ференц (Франц; 
30.ІУ 1870, Комаром. Угорщина— 
24.Х 1948, Бад-Ішль, Австрія) — 
угор. композитор і диригент. Нав¬ 
чався в Празькій консерваторії 
(1882—88). З 1888 працював скри¬ 
палем, з 1890 —капельмейстером 
військ, оркестрів у містах Австро- 
Угорщини. З 1902 — 2-й диригент 
«Театру ан дер Він» (Відень). 
Л.— видатний представник т. з. 
нової віденської оперети. Напи¬ 
сав понад ЗО оперет, серед яких: 
«Весела вдова» (1905), «Граф Люк¬ 
сембург» (1909), «Циганське ко¬ 
хання» (1910), «Блакитна мазур¬ 
ка» (1920). Використовував угор., 
слов’ян., рум. народні мелодії 
й танц. ритми. 
ЛЕГАТ (лат. Іе^аіиз, від Іедо — 
доручаю, посилаю) — 1) У Старо¬ 
давньому Римі посол, призначу¬ 
ваний сенатом, чи уповноважений, 
що виконував політ, доручення; 
в період пізньої республіки — по¬ 
мічник полководця або правителя 
провінції; в період принципату — 
намісник в імператорських про¬ 
вінціях 2) Л. папський — 
титул вищого рангу дипломатич¬ 
них представників папи римського. 
ЛЕГАТО (італ. 1е§аіо, букв.— 
зв’язаний) — у музиці перехід 
від одного звука до другого без пе¬ 
рерви, плавно, непомітно. Позна¬ 
чається дугоподібною рискою (лі¬ 
гою), яка охоплює необхідну кіль¬ 
кість нот. 
ЛЕГГбРН — порода курей несу¬ 
чого напряму. Походять з Італії 
(м. Ліворно, звідки й назва) і по¬ 
ліпшені в СПІА. Найбільш поши¬ 
рені білі Л., менше—бурі, чорні 
та ін. У білих Л. гребінь листовид¬ 
ний, червоний, в півнів прямостоя¬ 
чий, у курок звисає набік; дзьоб і 
ноги жовті. Тулуб довгий, глибо¬ 
кий, груди і спина широкі. Л. доб¬ 
ре акліматизуються, високопродук¬ 
тивні й скороспілі. Починають нес¬ 

тися у 4—5-місячному віці. Жива 
маса півнів 2,3—2,7 кг, курок—1,5 
кг. Несучість 180—270 яєць на 
рік. Маса яйця 52—62 г. Пошире¬ 
ні майже в усіх країнах світу. В 
СРСР, в т. ч. на Україну, заве¬ 
зені 1925 для схрещування з 
місцевими курми. Помісі Л. стали 
основою для виведення російської 
білої породи курей. В СРСР по¬ 
ширені скрізь. 

М. Ф. Мезенцев. 
ЛЕГЕЗА Григорій Васильович 
(н. 12.IV 1921, с. Софіївка, тепер 
Компаніївського р-ну Кіровогр. 
обл.) — укр. рад. офтальмолог, 
доктор мед. наук (з 1972). В 1950 
закінчив Одес. мед. ін-т. З 1956 — 
співробітник Очних хвороб і тка¬ 
нинної терапії одеського науково- 
дослідного інституту. Праці Л. 
присвячені питанням патогенезу 
і лікуванню опіків очей та їх на¬ 
слідків, а також авто- і гомотранс¬ 
плантації тканин при їх опера¬ 
тивному лікуванні. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія УРСР, 1978. 
легЄнда (лат. Іедепба — те, що 
слід прочитати) — жанр (чи твір) 
народної прози. В Л., крім есте¬ 
тичної функції, важливу роль 
відіграє інформативно-практична: 
передача наступним поколінням 
і закріплення в традиції певних 
знань, пояснення визначних подій, 
вчинків окремих осіб, явищ при¬ 
роди. Реальне в Л. органічно 
злите з фантастичним. Термін 
«легенда» означав пояснювальний 
напис, розрахований на обов’язко¬ 
ве прочитання (тексти над брама¬ 
ми, на монетах, пам’ятниках, ма¬ 
люнках, геогр. картах тощо). В 
середньовіччя Л. стали наз. твори, 
які розробляли біблійно-реліг. мо¬ 
тиви, теми з життя «святих» і т. п. 
У фольклористиці під цим термі¬ 
ном одні вчені розуміють лише 
нар. оповідання християнсько-апо¬ 
крифічного характеру (див. Апо¬ 
крифи), інші — неказкові твори 
різного змісту, з елементом неймо¬ 
вірності. Нар. Л. поділяють на 
міфологічні, апокрифічні, героїко- 
історичні, соціально-утопічні та 
ін. За сусп. функцією Л. поєдну¬ 
ють пізнавальний і педагогічно- 
дидактичний моменти. 
В укр. народних Л. відобразилася 
боротьба запорізьких козаків про¬ 
ти тур.-тат. нападників (Л. про 
Свірговського, І. Сірка та ін.), 
нар.-визвольна війна 1648—54 (Л. 
про Б. Хмельницького, І. Богу на, 
М. Кривоноса), спільна боротьба 
укр. і рос. народів проти зовн. 

Кури породи леггорн. 

ворогів (Л. про взяття тур. фортець, 
про С. Палія і Полтавський бій 
та ін.). Антикріпосницький рух 
відтворюють Л. про опришків на 
чолі з О. Довбушем, Л. про гайда¬ 
мацький рух під керівництвом І. 
Гонти та М. Залізняка, Л. про У. 
Кармалюка, про Т. Шевченка та ін. 

О. І. Лей. 
ЛЕГЕНДА в картографії — 
система картографічних знаків, 
за допомогою яких на карті поз¬ 
начають певні явища і процеси 
відповідно до її призначення. Для 
Л. характерні: системний прин¬ 
цип побудови, відображення усіх 
знаків, що позначені на карті, та 
точна відповідність їм, просто¬ 
та побудови, компактність і зруч¬ 
ність у користуванні. За допомо¬ 
гою Л. визначають гол. зміст 
карти, осн. картографічні форми 
його відображення, принципи, за¬ 
кладені при проектуванні карти, 
тощо. Найпростішими є Л. ана¬ 
літичних карт, найскладнішими — 
комплексних та синтетичних карт. 
Див. також Карти тематичні. 

Л. Г. Ру денно. 
ЛЕГбНІ — парний орган повітря¬ 
ного дихання у деяких риб (дво¬ 
дишних, кистеперих, багатопе- 
рів), наземних хребетних тварин і 
людини, що здійснює газообмін 
між кров’ю і вдихуваним повітрям. 
У дводишних Л.— це мішки з ко¬ 
мірчастими стінками, у багатопе- 
рів — гладкостінні. Л. наземних 
хребетних виникли від Л. старо¬ 
давніх кистеперих риб як парні 
випини черевної стінки глотки. У 
земноводних вони мають вигляд 
тонкостінних мішків з складчас¬ 
тими стінками (відходять безпо¬ 
середньо від гортані або трахеї); 
у плазунів Л. також мішкоподібні, 
але з численними перегородками і 
складками всередині; у птахів ма¬ 
ють губчасту будову. У ссавців 
кінцеві розгалуження бронхів за¬ 
кінчуються в Л. найдрібнішими 
пухирцями — альвеолами. Стінки 
всіх видів Л. пронизані сіткою кро¬ 
воносних капілярів. Л. містяться 
в передньому відділі порожнини 
тіла, у ссавців, у т. ч. людини,— 
в грудній порожнині. Повітря в 
Л. надходить дихальними шляха¬ 
ми (гортань, трахея, бронхи), 
які вистелені миготливим епіте¬ 
лієм. Легені людини міс¬ 
тяться в правій і лівій половинах 
грудної порожнини. Кожна Л. має 
форму напівконуса з заокругленою 
верхівкою, що проникає в ділянку 
надключичної ямки; своєю широ¬ 
кою основою Л. лежать на куполі 
грудочеревної перепони (діафраг¬ 
ми). Права Л. коротша внаслідок 
більш високого стояння діафраг¬ 
ми, але ширша і за об’ємом більша 
за ліву. В кожній легені розрізня¬ 
ють такі поверхні: випуклу ребер¬ 
ну, угнуту діафрагмальну, не¬ 
правильно ввігнуту медіальну (вну¬ 
трішню) і прилеглі одна до одної 
міжчасткові поверхні та передній 
і нижній краї. Глибокими щілина¬ 
ми Л. поділені на частки: права — 
на 3 (верхню, середню і нижню), 
а ліва — на 2 (верхню і нижню). 
Медіальна поверхня Л. поверну¬ 
та до серця; на ній знаходяться 
т. з. ворота Л., через які в Л. вхо¬ 
дять головний бронх, легенева 
артерія (несе в Л. венозну кров 
від правої половини серця), ви- 

ЛЕГЕНІ 

В. М. Левчик. 

Т. В. Левчук. 

Легені та дихальні 
шляхи людини: 
1 — гортань; 2 — тра¬ 
хея; З — верхня _ й 
нижня частки лівої ле¬ 
гені; 4 — серцева виріз¬ 
ка; 5 — місце розділен¬ 
ня трахеї на бронхи; 
6 — нижня, середня й 
верхня частки правої 
легені. 
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ЛЕГІОН 

Ледебурит. Світла ос¬ 
нова — цементит, тем¬ 
ні включення — перліт. 
Мікроструктура. Збіль¬ 
шено в 300 раз. 

ходять легеневі вени (несуть ар¬ 
теріальну кров від Л. до лівої по¬ 
ловини серця), розташовані лім¬ 
фатичні вузли, що збирають лім¬ 
фу з Л., нервове сплетіння, брон¬ 
хіальні артерії та вени. Зазна¬ 
чені утвори становлять <корінь 
легень». Догори і назад від воріт 
до лівої Л. прилягає аорта. Зовні 
Л. (крім воріт Л.) вкриті вісце¬ 
ральним листком плеври. В плев¬ 
ральній порожнині міститься не¬ 
значна кількість рідини, що забез¬ 
печує ковзання Л. в грудній по¬ 
рожнині. В кожній Л. виділяють 
до 10 бронхолегеневих сегментів, 
які діляться на частки (в кожній 
Л. їх бл. 1000). Внутрішньочастко- 
ві бронхи розгалужуються на брон¬ 
хіоли, які переходять в альвеоляр¬ 
ні ходи Л. Групи зв’язаних між 
собою альвеолярних ходів вважа¬ 
ють структурними одиницями 
Л.— ацинусами. З ацинусів скла¬ 
даються легеневі частки. Дихальна 
поверхня Л. змінюється від ЗО м2 
до 100 м2 (при вдиху). Кровопо¬ 
стачання Л. і бронхів здійснюється 
бронхіальними гілочками грудної 
аорти, венозний відтік відбува¬ 
ється у легеневі вени, іннервація — 
симпатичними (проводять імпуль¬ 
си нервові, розширюють бронхи, 
звужують судини) і парасимпатич¬ 
ними (звужують бронхи, розши¬ 
рюють судини, посилюють секре¬ 
торну діяльність бронхіальних за¬ 
лоз) нервовими волокнами. Через 
Л. виділяється також рідина і дея¬ 
кі газоподібні продукти. Л. бе¬ 
руть участь у регулюванні зсідан¬ 
ня крові, обміну речовин (жирів, 
білків, вуглеводів), у захисних 
реакціях організму тощо. Найпо¬ 
ширенішими захворюваннями Л. 
є запалення легень (пневмонія), 
туберкульоз, емфізема легень, 
злоякісні пухлини тощо. Хвороби 
Л. вивчає пульмонологія. 

О. С. Мамолат. 
ЛЕГІОН [лат. Іедіо (Іедіопіз), 
від Іедо — збираю, набираю] — 
1) Основне організаційне і тактичне 
загальновійськ. з’єднання в ар¬ 
мії Стародавнього Риму (3—10 

Виробництво основних видів продукції легкої 
промисловості СРСР 

Продукція 1940 1965 1978 

Бавовняні тканини, млн. м2 2715 5499 6967 
Вовняні тканини, млн. м2 155 466 781 
Лляні тканини, млн. м2 272 548 830 
Шовкові тканини, млн. м2 67 801 1695 
Швейні вироби, млрд. крб. 9,0 21,4 

Панчішно-шкарпеткові вироби. 
млн. пар 489 1350 1596 
Білизняний трикотаж, млн. шт. 127 715 1080 
Верхній трикотаж, млн. шт. 58,9 188 474 
Шкіряне взуття, млн. нар 212 486 740 

Виробництво основних видів продукції легкої 
промисловості УРСР 

Продукція 1940 1965 1970 1978 

Панчішно-шкарпеткові 
млн. пар 

вироби, 
79,4 270,5 282,7 341,1 

Білизняний трикотаж, млн. шт. 30,3 147,2 147,0 206,5 
Верхній трикотаж, млн . шт. 12,0 32,6 71,0 78,2 
Взуття шкіряне, млн. пар 40,8 95,3 148,9 174,0 

тис. воїнів). 2) У 17—20 ст. у 
багатьох капіталістичних країнах 
Л. називали різні військ, форму¬ 
вання , здебільшого з несталим скла¬ 
дом (комплектувалися з добро¬ 
вольців). У більшості країн світу 
(Франції, Великобританії, Ні¬ 
меччині, Іспанії та ін.) це були 
з’єднання найманців-іноземців, 
декласованих елементів; викори¬ 
стовувалися переважно для веден¬ 
ня воєнних дій і придушення нац.- 
визвольного руху в колоніях (див. 
Іноземний легіон). 3) Назва дея¬ 
ких реакційних організацій фа¬ 
шистського типу (напр., Амери¬ 
канський легіон у СПІА). 
ЛЕГІСЛАТУРА (від лат. Іедізіа- 
іог — той, що пропонує законо¬ 
проект) — 1) В бурж. держ. праві 
строк повноважень представниць¬ 
кого органу {парламенту) або ви¬ 
борної службової особи (напр., 
мера, президента). 2) У деяких 
федеративних д-вах назва членів 
федерації (напр., Л. окремих шта¬ 
тів Індії). 
ЛЕГГСТИ [ ВІД лат. Іех (ІЄ£І5) — 
закон] — 1) Середньовічні юристи, 
що сприяли впровадженню римсь¬ 
кого права у Зх. Європі. Виступа¬ 
ли за обмеження церковного пра¬ 
ва та феод, звичаїв. 2) Китайські 
мислителі 5—3 ст. до н. е. 
ЛЕГІТИМАЦІЯ (від лат. ІесШ- 
тиз — законний, правомірний) — 
1) Визначення або підтвердження 
будь-якого права, повноваження. 
2) В бурж. цивільному праві — 
документ, що посвідчує це право, 
повноваження. 3) В буржуазних 
країнах, де немає паспортної си¬ 
стеми, форма засвідчення особи 
(пред’явленням певного доку¬ 
мента). 
ЛЕГІТИМІЗМ (від лат. Іедіїїтиз 
— законний) — політ, принцип, 
висунутий ПІ. М. Талейраном на 
Віденському конгресі 1814—15 
для захисту територіальних інте¬ 
ресів Франції (збереження кордо¬ 
нів, що існували на 1.1 1792) і про¬ 
тидії тер. домаганням Пруссії. 
Полягає у поверненні -«законним» 
володарям втрачених ними тери¬ 
торій і неприпустимості розпо¬ 
ряджатися ними, якщо легітимний 
володар формально від них не від¬ 
мовився. Принцип Л. був відхи¬ 
лений через анексіоністські плани 
цар. Росії та Пруссії. Термін -«ле¬ 
гітимізм» вживався в ін. значенні: 
у Франції після Липневої рево¬ 
люції 1830 Л. був гаслом політ, 
течії, що виступала за повернен¬ 
ня до влади -«законної» дин. Бур¬ 
бонів. 
ЛЕГКА АТЛЕТИКА — один з най¬ 
більш поширених і популярних 
видів спорту, ще об’єднує вправи 
з стрибків (у висоту, довжину, 
потрійний, з жердиною), метання 
(диска, списа, молота), штовхання 
ядра, бігу і спортивної ходьби (на 
різні дистанції), а також легкоат¬ 
летичні багатоборства (десяти¬ 
борство, п’ятиборство та ін.). За¬ 
галом сучас. Л. а. включає понад 
40 вправ, з яких 38 входять до про¬ 
грами Олімпійських ігор (24 — для 
чоловіків, 14 — для жінок). Лег¬ 
коатлетичні вправи включаються 
в програму фізичного виховання 
в учбових закладах, армії, групах 
здоров’я; є складовою частиною 
всіх ступенів всесоюзного комплек¬ 
су <Готовий до праці й оборони 

СРСР>. Змагання проводяться за 
міжнар. правилами. Реєструються 
рекорди світу, Олімпійських ігор, 
континентів (Європи), країн. Л. а. 
існує з давніх часів. Згадки про 
легкоатлетичні змагання зустрі¬ 
чаються в -«Іліаді» та описі Олім¬ 
пійських ігор Старод. Греції (776 
до н. е.— 394 н. е.). Розвиток су¬ 
час. Л. а. належить до поч. 19 ст. 
(Англія, 1837). Поширення Л. а. 
пов’язане з відродженням Олім¬ 
пійських ігор (1896). В 1912 ство¬ 
рено Міжнар. аматорську федера¬ 
цію Л. а. (ІААФ), 1968 — Єв¬ 
ропейську асоціацію Л. а. (ЕАА). 
З 1934 проводиться першість Євро¬ 
пи (з 1966—і в закритих приміщен¬ 
нях); з 1955 — змагання на Кубок 
Європи, а з 1977 — на Кубок сві¬ 
ту. В Росії Л. а. культивується з 
моменту створення першого спорт, 
гуртка в Тярлеві, поолизу Петер¬ 
бурга (1888). В 1911 засновано 
Всеросійський'союз аматорів Л. а., 
що об’єднував спорт, ліги Петер¬ 
бурга, Москви, Києва та ін. З 1912 
рос. легкоатлети вперше брали 
участь у Олімпійських іграх. У 
1924 створено Всесоюзну секцію 
(з 1959 — федерація) Л. а., яка 
з 1948 — член ІААФ. З 1946 рад. 
спортсмени беруть участь у чемпіо¬ 
натах Європи, з 1952 — в Олім¬ 
пійських іграх. З 1958 приводяться 
легкоатлетичні матчі між легко¬ 
атлетами СРСР та ін. країн (СІЛА, 
НДР, Болгарії, Великобританії то¬ 
що). Л. а. включається в програму 
Азіатських, Балканських, Панаме¬ 
риканських ігор та ін. В СРСР 
(1980) Л. а. займається понад 
6 млн. чол. З 1952 по 1980 рад. лег¬ 
коатлети завоювали на Олімпій¬ 
ських іграх 54 золоті, 49 срібних, 
63 бронзові медалі. Серед олім¬ 
пійських чемпіонів — П. Болотни¬ 
ков (біг на 1000 м), Л. Брагіна 
(біг на 1500 м), В. Куц, В. Бру- 
мель, Н. Пономарьова (метання 
диска), І. Пресе (бар’єрний біг і 
п’ятиборство), Т. Пресе (штовхання 
ядра й метання диска), В. Санє- 
єв, Т. Казанкіна (біг на 1500 м) 
та ін., в т. ч. укр.— М. Авілов, 
А. Бондарчук, В. Борзов, В. Го- 
лубничий, В. Крєпкіна (стрибки в 
довжину), Л. Лисенко, В. Цибу- 
ленко, Ю. Седих, В. Кисельов 
(метання диска), Н. Олізаренко 
(біг на 400 м), Н. Ткаченко,Н. Лед- 
ньов (п’ятиборство). За кордоном 
Л. а. розвинута в СПІА, НДР, 
ФРН, Польщі, Англії. 

В. В. Пешровський. 
ЛЕГКА МУЗИКА — умовне виз¬ 
начення музики {оперета, музич¬ 
на комедія, мюзикл, джаз, естрад¬ 
на пісня) переважно розважаль¬ 
ного плану, нескладної змістом і 
формою, легко доступної для 
сприймання. 
ЛЕГКА промисловість — 
сукупність спеціалізованих галузей 
промисловості, підприємства яких 
виробляють головним чином пред¬ 
мети нар. споживання. В 1978 
питома вага Л. п. в заг. обсязі про¬ 
дукції пром-сті СРСР становила 
16,0%. Осн. галузі Л. п.: тек¬ 
стильна промисловість, швейна 
промисловість, шкіряно-взут¬ 
тєва промисловість, хутрова 
промисловість, дубильноекстрак- 
това промисловість, вироби, гуд¬ 
зиків. Крім товарів нар. споживан¬ 
ня (тканини, трикотажні й швей- 
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ні, хутряні, те кет.-галантерей ні 
вироби, взуггя тощо), Л. п. випус¬ 
кає предмети праці (бавовну-во- 
локно, льоноволокно, шовк-сирець, 
шкіру та ін.). Підприємства Л. п. 
виробляють продукцію з рослин¬ 
ної (бавовна, льон, коноплі, кенаф 
тощо), тваринної (вовна і шкіра) 
та хім. (капрон, лавсан, нітрон, 
анід, штучні волокна й шкіра то¬ 
що) сировини. Продукцію Л. п. 
використовують також у меблевій, 
авіац., автомобільній, харч, та ін. 
галузях пром-сті, в с. г., на тран¬ 
спорті, в охороні здоров’я тощо. 
Вироби, предметів особистого спо¬ 
живання є найдавнішою галуззю 
ремісницького й кустарного про¬ 
мислів. Ручне виготовлення пряжі 
й тканин з бавовни, примітивна 
обробка шкіри та пошиття взуття 
з неї виникли в Індії, Китаї та 
Єгипті задовго до н. е. В Київсь¬ 
кій Русі вже в 10—12 ст. були ре¬ 
місники, які займалися ткацтвом, 
вироби, шкіри, пошиттям одягу 
та взуття тощо. Л. п. як галузь 
великої фабричної індустрії бу¬ 
ло створено в 2-й пол. 18 ст. 
Перші підприємства Л. п. в Ро¬ 
сії відомі з 17 ст. Особливо 
швидко Л. п. розвинулася у 19 ст. 
після скасування кріпацтва; вона 
стала однією з осн. галузей оброб¬ 
ної пром-сті Росії. В 1913 в країні 
було вироблено 68 млн. пар шкі¬ 
ряного взуття, 1817 млн. м2 бавов¬ 
няних, 121 млн. м2 лляних, 35 
млн. м2 шовкових, 138 млн. м2 вов¬ 
няних тканин. Випуск бавовняних 
тканин був у 3,1 раза, вовняних — 
у 3,4 раза, продукції шкіряної 
пром-сті — в 7 раз менший, ніж у 
США. 
За роки Рад. влади в СРСР Л. п. 
перетворено на галузь великої 
соціалістичної індустрії, оснаще¬ 
ну сучас. технікою. Високі темпи 
її зростання стали можливі внас¬ 
лідок переважаючого розвитку 
важкої промисловості. Тех. про¬ 
грес зумовив переворот в усіх га¬ 
лузях Л. п. Збудовано великі ви- 
сокомеханізовані підприємства з 
потоковою організацією вироби., 

Виробництво тканин та взуття 
в деяких країнах світу в 1978 році 

СРСР 7,0 781 1695 740 

Болгарія 0,3 50 36 24 

НДР 0,5 106 120 79 

Польща 1,0 196 183 135 

Румунія 0,7 103 126 86 

Угорщина 0,4 39 62 46 

Чехословач- 
чина 0,5 92 104 120 

Югославія 0,4 73 41 58 

Великобрита¬ 
нія 0,4 170 380 140 

Італія 0,9 480 200 • 270 

США 4,0 160 7400 450 

ФРН 0,9 100 400 • 120 

Франція 0,9 180 350 220 

Японія 2,1 330 2800 110 

• 1977. 

автом. верстатами і лініями. Роз¬ 
ширився асортимент тканин, одя¬ 
гу, трикотажних виробів, освоєно 
випуск нових видів продукції. 
СРСР за вироби, вовняних тканин 
та шкіряного взуття (1978) посі¬ 
дає 1-е місце в світі. 
На тер. України з кін. 15 ст. іс¬ 
нували цехи кравців, шевців, тка¬ 
чів та ін. Л. п. як галузь фаб.- 
зав. вироби, почала розвиватися в 
19 ст. В 1855—65 виникли шкіряні 
з-ди в Бердичеві, Києві, Василь¬ 
кові, 1885 — джутова ф-ка в Оде¬ 
сі, 1896 — канатний з-д у Харкові 
та ін. Майже все устаткування, 
барвники, бл. 50% бавовни, 80% 
шовку, 85% тонкорунної і напів¬ 
тонкорунної вовни, 40% шкіряної 
сировини ввозились з-за кордону. 
В Л. п. переважали підприємства 
кустарного типу. В довоєнні п’я¬ 
тирічки реконструйовано й техніч¬ 
но переоснащено діючі підприєм¬ 
ства, введено в дію бл. ЗО конопле- 
і льонозаводів, ряд взут. та швей¬ 
них ф-к. Серед збудованих під¬ 
приємств найбільші: Київська 4-а, 
Харківська 5-а, Дніпропетровська 
взут. ф-ки, трикотажні ф-ки в Киє¬ 
ві, Одесі, Харкові, швейна ім. 
М. Горького та суконний комбінат 
у Києві, Полтав. бавовнопрядильна 
га ін. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 більшу частину 
підприємств Л. п. України зруй¬ 
нували нім.-фашист, загарбники. 
Завдяки могутній індустрії СРСР 
та братній допомозі укр. народові 
всіх союзних республік Л. п. Ук¬ 
раїни швидко відбудовано. За 
післявоєнні роки введено в дію 
найбільший в СРСР Херсонський 
бавовняний комбінат, Тернопіль¬ 
ський бавовняний комбінат, Чер¬ 
нігівський камвольно-суконний 
комбінат імені 50-річчя Радян¬ 
ської України, Дарницький шов¬ 
ковий комбінат. Житомирський 
льонокомбінат імені 60-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, Ровенський льоноком¬ 
бінат імені Комсомолу України, 
Лубенську взуттєву ф-ку, бавов¬ 
нопрядильні ф-ки в Києві і Льво¬ 
ві, швейні ф-ки в Переяславі- 
Хмельницькому, Артемівську, Ми¬ 
колаєві, Дрогобичі, Кіровограді. 
За 1959—75 на Україні було збу¬ 
довано 79 великих підприємств 
Л. п., 208 розширено й реконстру¬ 
йовано. Найважливіші новобудо¬ 
ви: Донецький бавовняний комбі¬ 
нат імені XXV з’їзду КПРС, ф-ки 
білизняного трикотажу в Мука¬ 
чевому, трикотажного полотна в 
Горлівці, шкіргалантерейна в Сим¬ 
ферополі, стрічкоткацька в Мар¬ 
ганці, швейні ф-ки у Ворошилов- 
граді, Жовтих Водах, Долині, 
Кіровську. У Л. п. все повніше 
використовуються інтенсивні ме¬ 
тоди господарювання, вдоскона¬ 
люються форми управління і пла¬ 
нування, посилюється концентра¬ 
ція матеріальних, трудових та 
фінанс. ресурсів; темпи розвитку 
все більше поєднуються з ін. по¬ 
казниками, особливо з якістю ви¬ 
роблюваної продукції, розши¬ 
ренням її асортименту відповідно 
до потреб населення. В 1978 на Ук¬ 
раїні виготовлено 28,4% швейних 
виробів, 17.5% білизняного та 
верхнього трикотажу, 23,5% шкі¬ 
ряного взуття загальносоюзного 
виробництва. 

Створено нові галузі Л. п., зокре¬ 
ма вироби, штучних шкіри й хутра, 
льонопереробну пром-сть, вироби, 
нетканих матеріалів тощо. Широко 
впроваджуються у вироби, високо¬ 
продуктивні машини та устатку¬ 
вання з автом. регулюванням, те¬ 
лемеханіка й обчислювальна техні¬ 
ка. застосовуються досконаліші 
методи технології, освоюються но¬ 
ві види сировини й матеріалів, 
здійснюються комплексна механі¬ 
зація і автоматизація осн. вироби., 
допоміжних і трансп. робіт, хімі¬ 
зація вироби. Однією з особливос¬ 
тей розвитку тех. бази Л. п. УРСР 
є поступовий перехід на безпе¬ 
рервно-потокову форму організації 
вироби. Щороку на підприємствах 
Л. п. впроваджується 9—10 тис. 
моделей та зразків нових виробів, 
розширюються зони багатоверстат¬ 
ного обслуговування. Підвищився 
рівень концентрації, спеціалізації 
та кооперування підприємств. В 
1978 в Л. и. республіки функціону¬ 
вало 110 об’єднань. У швейній 
пром-сті вони виробили 82% про¬ 
дукції, у взуттєвій і трикотаж¬ 
ній — по 60% , у шкіряній — 91% . 
В Л. п. республіки відбувається 
дальша раціоналізація розміщення 
підприємств, в основу якої покла¬ 
дено принцип макс. наближення 
вироби, до місць споживання та си¬ 
ровинних ресурсів. Вперше збу¬ 
довано трикотажні підприємства в 
Одеській, Кіровоградській та Ми¬ 
колаївській областях; швейні — 
в Черкаській, Хмельницькій, Сум¬ 
ській, Полтавській та Вороши- 
ловгр. областях; взуттєві — в Жи¬ 
томирській, Хмельницькій, Воро- 
шиловгр. та Запорізькій облас¬ 
тях. Наукові дослідження з проб¬ 
лем розвитку Л. п. на Україні 
ведуть Економічний науково- 
дослідний інститут Держплану 
УРСР, н.-д. ін-ти: текстильної 
пром-сті, швейної, шкіряно-взут., 
по переробці хім. волокон, техно¬ 
логічний ін-т легкої пром-сті, 
всі — в Києві. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Матеріали XXV з’їзду 
Комуністичної партії України. К., 
1977; Легка промисловість Українсь¬ 
кої РСР за 50 років Радянської влади. 
К., 1967; Зкономика промьітленнос- 
ти СССР. К., 1977: Зкономика Со- 
ветской Украиньї, 1945—1975 гг. 
К., 1975; Народное хозяйство СССР 
в 1978 году. Статистический ежегод- 
ник. М., 1979; Народне господарство 
Української РСР у 1978 році. Стати¬ 
стичний щорічник. К., 1979. 

Т. Ф. Безручко. 

ЛЕГКЙЙ БЕТбН — бетон, об’єм¬ 
на маса якого у сухому стані ста¬ 
новить 500—1800 кг/м3 Розрізня¬ 
ють Л. б.: на пористих заповнюва¬ 
чах природних (напр., пемзобетон, 
туфобетон) і штучних (аглопорито- 
бетон, вермікулітобетон, керам¬ 
зитобетон, перлітобетон, шлако¬ 
бетон, гилакопемзобетон та ін.); 
злитний, великопористий (безпі- 
щаний), поризований та ніздрю¬ 
ватий бетон. За призначенням Л. 
б. поділяють на теплоізоляційний, 
конструкційно-теплоізоляційний і 
конструкційний. Марки бетону за 
міцністю на стиск— М10—М400 
і більше, за морозостійкістю — 
не менше Мрз15 (конструкційний 
і конструкційно-теплоізоляційний). 
Л. б. застосовують гол. чин. для 
огороджувальних конструкцій бу- 

ЛЕГКИЙ БЕТОН 

Рекорди світу 
з легкої атлетики 

(на 1.УІІ 1980) 

Вид Показ¬ 
ники 

У чоловіків 
Біг, м 

100 9,95 
200 19,72 
400 43,86 
800 1.42,40 
1500 3.32,10 
5000 13.08,40 
10 000 27.22.50 
марафон- 
ський 2:08.33,60 
4X100 38,03 
4X400 2.56,10 
110 * 13,00 
400 * 47,45 
3000 * 8.05.40 

Ходьба, км 
20 1:16,31,2 
50 3:37,36.0 

Стрибки, м 
у висоту 2,35 
у довжину 8,90 
з жердиною 5,75 
потрійний 17,89 

Метання, м 
диска 71,16 
молота 81,66 
списа 96,72 
Штовхання 
ядра, м 22,15 

Десятиборство 8649 
очок 

У жінок 
Біг, м 

100 10,87 
200 21,71 
400 48,60 
800 1.54,90 
1500 3.56,00 
4X100 42,09 
4X400 3.19,20 
100 * 12,36 

Стрибки, м 
у висоту 2,01 
у довжину 7,09 
Метання, м 
списа 69,96 
диска 71,50 
Штовхання 
ядра, м 22,45 

П’ятиборство 4856 
очок 

• 3 бар’єрами. 
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ЛЕГКІ СПЛАВИ 

Леда і лебідь. Картина 
Леонардо да Вінчі. 

К. Н. Леду. Застава 
Етуаль у Парижі. 
1785-89. 

динків і споруд. Див. також Ар¬ 
боліт. 
ЛЕГКІ СПЛАВИ — конструкцій¬ 
ні сплави на основі легких мета¬ 
лів — алюмінію, берилію, магнію 
або титану. Відзначаються висо¬ 
кою питомою міцністю, добрими 
мех. і технологічними властивостя¬ 
ми. Розрізняють Л. с. деформівні 
(в т. ч. спечені з порошків) і ливар¬ 
ні. Найпоширенішими Л. с. є 
алюмінію сплави. Л. с. застосо¬ 
вують у авіа-, ракето-, судно- і 
машинобудуванні, хім. і нафтовій 
пром-сті, буд-ві, атомній енерге¬ 
тиці тощо. Див. також Берилію 
сплави, Магнію сплави, Титану 
сплави. 
ЛЕГКОВЙЙ автомобГль — 
автомобіль, яким перевозять па¬ 
сажирів (від 2 до 8 разом з водієм) 
і багаж. В СРСР за робочим об’є¬ 
мом циліндрів автомобільного 
двигуна Л. а. поділяють на класи: 
особливо малий (до 1,2 л), малий 
(1,2—1,8), середній (1,8—3,5) і 
великий (понад 3,5 л). Крім того, 
розрізняють Л. а. із звичайною 
і підвищеною прохідністю; з ку¬ 
зовом найчастіше типу седан, рід¬ 
ше — кабріолет, лімузин, пікап, 
фаетон або -«універсал» (в якому, 
крім бокових дверцят, є задні). 
Л. а. класифікують також за ком¬ 
понувальною схемою: двигун роз¬ 
міщений у передній частині, ве¬ 
дучі колеса — задні; двигун — у 
передній частині, ведучі колеса — 
передні; двигун — в задній части¬ 
ні, ведучі колеса — задні. Щоб 
запобігти травмам або зменшити 
травматизм водіїв, пасажирів і 
пішоходів, створюють Л. а. з 
гравмобезпечним рульовим керу¬ 
ванням, підвищеною стійкістю й 
ефективністю гальм, збільшеною 
оглядовістю, м’якою конструкцією 
бампера (буфера), що поглинає 
енергію удару, тощо. Є спеціалізо¬ 
вані Л. а.: таксі, санітарні, пош¬ 
тові, спортивні та ін. Максимальна 
швидкість Л. а. 115—200 км/год, 
витрата палива 5,9—19 л на 100 
км шляху, потужність двигунів 
40—300 к. с. (29—220,6 кВт). Л. а. 
випускають Волзьке об’єднання 
по виробництву легкових ав¬ 
томобілів, Горьковський авто¬ 
мобільний завод, запорізький ав 
томобільний завод «Комунар*, 
з-ди Москви, Іжевська. Див. та¬ 
кож Автомобільна промисловість. 
Іл. див. у ст. Автомобіль і на 
окремому аркуші, т. 1, с. 224—225. 

М. І. Шагомяло. 

ЛЕГКОПЛАВКІ СПЛАВИ — мета- 

• /Ґ 
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Ф. Леже. Шахтар. 
Літографія. 1955. 

лев і сплави з температурою плав¬ 
лення не вище 300° С. Осн. ком¬ 
понентами Л. с. є легкоплавкі 
метали: ртуть, цезій, галій, рубі¬ 
дій, калій, натрій, індій, літій, 
олово, вісмут, талій, кадмій і сви¬ 
нець. Розрізняють Л. с. подвійні 
(бінарні сплави), напр. вісмут — 
свинець, індій—олово; потрійні, 
напр. свинець—вісмут—олово, і 
багатокомпонентні. Сплави відзна¬ 
чаються недостатніми мех. міцніс¬ 
тю і твердістю, але деякі з них — 
добрими ливарними й адгезійними 
(див. Адгезія) властивостями, 
їх використовують як легкоплавкі 
припої, у вироби, автом. вимика¬ 
чів газових і електр. систем нагрі¬ 
вання води. З Л. с. виготовляють 
матриці, моделі, шаблони тощо. 

С. Й. Стельмах. 

ЛЕГНЙЦЯ — місто на Пд. Зх. 
Польщі, адм. ц. Легницького воє¬ 
водства. Розташована на р. Ка- 
чаві. Вузол з-ць. 82,1 тис. ж. 
(1975). Розвинута кольорова ме¬ 
талургія (великий мідеплавильний 
з-д). Вироби, гірничого устатку¬ 
вання, роялів та піаніно. Підпри¬ 
ємства бавовняної, швейної, папе¬ 
рової, харч, пром-сті. Музей. 
Архіт. пам’ятки 14—18 ст. 
ЛЕГбВАНА СТАЛЬ — сталь з 
штучно введеними домішками ле¬ 
гуючих елементів (переважно хро¬ 
му, нікелю, молібдену, вольфраму, 
ванадію, марганцю, кремнію, ти¬ 
тану, бору), що налають їй певних 
властивостей. Буває мікролегова- 
на (з мі кродозами введених еле¬ 
ментів), низьколегована (легуючих 
елементів до 2,5%), середньо- (від 
2,5 до 10%) і високолегована (по¬ 
над 10%). Крім того, її поділяють 
на конструкційну (див. Конструк¬ 
ційні матеріали), інструментальну 
(див. Інструментальна сталь) і на 
сталь з особливими фіз.-хім. влас¬ 
тивостями (наприклад, жароміцна 
сталь, жаростійка сталь, нержа¬ 
віюча сталь, немагнітна сталь, 
магнітна сталь). З Л. с. виготов¬ 
ляють деталі машин, механізмів і 
конструкцій, інструменти та ін. 
ЛЕГОВАНИЙ ЧАВУН — чавун 
з штучно введеними домішками 
легуючих елементів (хрому, алю¬ 
мінію, нікелю, ванадію, титану та 
ін.), що надають йому певних 
властивостей. Буває мікролегова- 
ний (з мі кро дозами введених еле¬ 
ментів), низьколегований (легую¬ 
чих елементів до 3%), середньо- 
(від 3 до 10%) і високолегований 
(понад 10%). Крім того, розрізня¬ 
ють Л. ч. хромистий, алюмінієвий 
(див. Алюмінієвий чавун), ніке¬ 
левий та ін.; конструкційний (див. 
Конструкційні матеріали), анти¬ 
фрикційний (див. Антифрикцій¬ 
ні матеріали), корозійностійкий 
(див. Корозійностійкі матеріали), 
жароміцний (див. Жароміцний ча¬ 
вун), жаростійкий (див. Жаро¬ 
стійкий чавун), немагнітний (див. 
Немагнітний чавун), стійкий про¬ 
ти зношування тощо. Чавун, в 
який легуючі елементи переходять 
з руди, назииають природнолего- 
ваним. З Л. ч. виготовляють бло¬ 
ки циліндрів, поршні, колінчасті 
вали, підшипники, деталі вузлів 
тертя тощо. 
ЛЕГУВАННЯ (нім. Іе^іегеп — 
сплавляти, від лат. 1і§о — зв’язую, 
з’єдную) — введення в металеві 
сплави легуючих елементів, які 
сприяють одержанню сплавів за¬ 
даного хім. складу і структури з 
потрібними властивостями. Ле¬ 
гуванню піддають звичайно роз¬ 
плавлені сплави, рідше — тверді. 
Легуванням змінюють міцність і 
пластичність сплавів, підвищують 
їхню стійкість проти зношування, 
жароміцність, корозійну стійкість, 
магн. властивості тощо. Розрізня¬ 
ють Л. об’ємне і поверхневе. Є 
також комплексне Л (одночасно 
кількома легуючими елементами) 
і Л. іонне, що полягає у введенні 
атомів всередину твердого сплаву 
під час бомбардування його по¬ 
верхні іонами (внаслідок цього 
підвищується електропровідність 
напівпровідників). 
ЛЕГУНбВ Гр игорій Андрійович 
[н. 6 (19).VIII 1910, с. Рождест- 

венське Мелітопольського повіту 
Катеринославської губ., тепер смт 
Сиваське Новотроїцького р-ну 
Херсон, обл.] — новатор с.-г. ви¬ 
робництва. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45. З 1947 — 
голова ордена Леніна колгоспу 
«Грузія» Генічеського р-ну Херсон, 
обл., Герой Соціалістичної Праці 
(1958). Член КПРС з 1937. Кол¬ 
госп, очолюваний Л.,— велике 
(17 тис. га с.-г. угідь) високорен¬ 
табельне г-во. Л.— делегат XXII — 
XXV з’їздів Компартії України, 
обирався членом ЦК Компартії 
України (1961—76). Депутат Вер¬ 
ховної Ради УРСР 7—9-го скли¬ 
кань. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 

М. С. Авраменко. 
ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ — хімічні 
елементи, що їх вводять при легу¬ 
ванні в металеві сплави. У сталі 
і чавуни додають переважно хром, 
нікель, марганець, кремній, моліб¬ 
ден, магній, вольфрам, ванадій,ти¬ 
тан, алюмінії, ніобій, кобальт і 
мідь, в алюмінію сплави — крем¬ 
ній, мідь, магній, нікель, титан, 
хром, кобальт, цинк, цирконій та 
ін. Л. е. у магнію сплавах є цинк, 
алюміній, марганець, кремній, цир¬ 
коній і літій, в міді сплавах — 
цинк, олово, свинець, алюміній, 
марганець, залізо, нікель, берилій, 
кремній і фосфор. Для нікелю 
сплавів використовують хром, за¬ 
лізо, титан і алюміній, для свинцю 
сплавів—в осн. олово, цинк і сур¬ 
му; для титану сплавів— алю¬ 
міній, ванадій, молібден, кремній 
та ін. Вводять легуючі елементи 
звичайно у вигляді сплавів (див.Лі¬ 
гатура в металургії, Феросплави). 
Л£ДА (Ацба) — в грец. міфології 
дружина спартанського царя Тін- 
дарея. Зачарований вродою Л., 
Зевс відвідував її в образі лебедя. 
Л. знесла двоє яєць, з яких з’яви¬ 
лися на світ Діоскури (Кастор і 
Полідевк) і Єлена та Клітемне- 
стра (за деякими міфами, Кастор 
і Клітемнестра — діти Тіндарея). 
Міф про Л. популярний у мис¬ 
тецтві античності і пізнішого 
часу (Леонардо да Вінчі, Корре- 
джо, Веронезе, Тінторетто та ін.). 
ЛЕДЕБУРЙТ — структурна скла¬ 
дова залізовуглецевих сплавів (гол. 
чин. чавунів), що є евтектичною 
сумішшю аустеніту і цементиту. 
Утворюється при т-рі 1145° С 
(вміст вуглецю 4,3%) і нижче. 
Твердий і крихкий. При кімнатній 
темп-рі Л. складається з цемен¬ 
титу і перліту (продукту розпаду 
аустеніту при т-рі нижче 723° С). 
В сталях, що їх піддано легуванню 
хромом, вольфрамом та ін. карбі- 
доутворюючими елементами, Л. 
виникає при невеликому вмісті вуг¬ 
лецю (0,7—1%) і являє собою 
евтектичну (див. Евтектика) су¬ 
міш легованого аустеніту і карбі¬ 
дів легуючих елементів. Іл. с. 94. 
ЛІЇДЕРБЕРГ (БесІегЬегя) Джошуа 
(н. 23.V 1925, Монтклер, шт. 
Нью-Джерсі, СІЛА) — амер. ге¬ 
нетик та біохімік. Закінчив Ко¬ 
лумбійський ун-т (1944), продов¬ 
жив освіту в Йєльському ун-ті. 
Праці присвячені генетиці мі¬ 
кроорганізмів; відкрив механізм 
генетичної рекомбінації у бакте¬ 
рій (1947). Нобелівська премія, 
1958 (разом з Дж. Бід лом і Е. 
Тейтемом). 



До ст. Левченко П. О. 

1. Глухомань. 1903. Державний музей українського образотворчого мистецтва в Києві. 
2. За книгою. 
3. На Харківщині. 
2 і 3 — Харківський художній музей. 



До ст. Маковський В. Є. 
1. Ярмарок на Україні. 1882. 
2. Дівич-вечір. 1882. Обидва твори — Київський музей російського мистецтва. 
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ЛЕДЕРЙН (від нім. Ьесіег — шкі¬ 
ра) — бавовняна тканина (звичай¬ 
но міткаль) або міцний папір з 
нітроцелюлозним покриттям на од¬ 
ному боці, що імітує шкіру. У Л. 
глянсова поверхня, яка буває гла¬ 
денькою або з чітко виявленим ма¬ 
люнком тиснення. Л. бавовняний 
міцніший, ніж коленкор. З Л. 
виготовляють книжкові палітурки. 
ЛЕДРіЬ-РОЛЛЄН (БесІги-КоШп) 
Александр Огюст (2.11 1807, Па¬ 
риж — 31.XII 1874, Фонтене-о- 
Роз) — франц. політ, діяч, дріб- 
нобурж. демократ. Адвокат. Діяч 
революції 1848 у Франції; міністр 
внутр. справ Тимчасового уряду; 
з травня 1848 — член Виконавчої 
комісії (уряду). Наляканий розма¬ 
хом робітн. руху, брав участь у 
придушенні Червневого повстан¬ 
ня 1848. У травні 1849 обраний до 
Законодавчих зборів, очолив Но¬ 
вуГору. Після розгону демонстра¬ 
ції (червень), проведеної Горою 
проти реакц. зовн. політики Луї 
Бонапарта, емігрував у Лондон. 
Разом з Дж. Маозіні і Л. Кошу- 
том заснував т. з. Європ. демокра¬ 
тичний к-т. З 1870 — у Франції. 
В 1871 обраний депутатом нац. 
зборів. Виступав проти Паризь¬ 
кої комуни 1871. 
ЛЕДУ (Ле Ду; Бесіоих, Ье Боих) 
Клод Нікола (1736, Дорман, Шам¬ 
пань — 19.XI 1806, Париж) — 
франц. архітектор класицистичного 
напряму. Серед споруд Л.— театр 
у Безансоні (1778—80), митні за¬ 
стави, т. з. пропілеї Парижа 
(1784—89; із 80 запроектованих 
побудовано б, збереглося 4), в 
яких намічалися риси ампіру. 
Л. розробив проект м. Шо біля 
сольових копалень (Франш-Конте, 
з 1771, здійснений частково), в яко¬ 
му розвинув ренесансні ідеї «іде¬ 
ального» міста — єдиного комп¬ 
лексу житл., вироби, та адм. бу¬ 
дівель. У деяких своїх творах і 
проектах Л. прагнув втілити ідеа¬ 
ли Великої франц. революції. 
ЛЕДЛНКО Микола Панасович [27. 
X (8.XI) 1898, с. Башарівка, тепер 
Червоноармійського р-ну Ровен. 
обл.— 6.VIII 1963, Харків] — укр. 
рад. письменник. Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Перше оповідання надруку¬ 
вав 1925 в журн.« Червоний шлях». 
Був членом літ. орг-ції ВУСПП. 
П’єса «Запалахкотіло» (1926) при¬ 
свячена революції 1905—07. Ав¬ 
тор романів « На-гора» (1929—33)— 
про повстання горлівських шахта¬ 
рів 1905, «Крюйспеленг» (1934) — 
про потоплення чорноморської 
ескадри 1918, збірок оповідань 
(«Любов», 1956, та ін.). Нагоро¬ 
джений орденом Вітчизняної вій¬ 
ни 2-го ступеня. 
ЛЕЖАНДР (Бедепсіге) Адрієн 
Марі (18.IX 1752, Париж — 10.1 
1833, там же) — франц. матема¬ 
тик, член Паризької АН (з 1785). 
Розвинув теорію геодезичних ви¬ 
мірювань; Л., незалежно від 
К. Ф. Гаусса, відкрив і застосував 
найменших квадратів метод. У 
матем. аналізі запровадив т. з. 
поліноми Л.; досліджував ейле- 
рові інтеграли І і II родів та еліп¬ 
тичні функції. У варіаційному 
численні Л. встановив ознаку іс¬ 
нування екстремуму функціоналу. 
Дав перший послідовний і повний 
виклад сучас. йому чисел теорії. 

ЛЕЖ£ (Бе£ег) Луї Поль Марія 
(13.1 1843. Тулуза — ЗО.ІУ 1923, 
Париж) — франц. філолог-сла- 
віст, член Академії написів і 
красного письменства (з 1900), чл.- 
кор. Петерб АН (з 1884) та ін. 
академій. Професор слов’ян, мов 
і л-р Колеж де Франс (з 1885). 
Осн. праці: «Кирило й Мефодій» 
(1868), «Слов’янські етюди» (1875), 
«Граматика російської мови» 
(1878), «Російська література» 
(1892), «Слов’янська міфологія» 
(1901), «Микола Гоголь» (1914) та 
ін. Під впливом статей М. Дра- 
гоманова, з яким підтримував 
наук, контакти, зацікавився укр. 
нар. творчістю й л-рою, зокрема 
творчістю Т. Шевченка. У 1904— 
06 читав у Колеж де Франс курс 
укр. мови й л-ри. Дав високу оцін¬ 
ку творчості Т. Шевченка у наук, 
розвідках «Національний поет Ма¬ 
лоросії Тарас Шевченко» (1906), 
статтях про укрь поета в франц. 
енциклопедіях. Йому належать і 
переклади деяких творів Т Шев¬ 
ченка франц. мовою. 

Л. Л. Гумецька. 
ЛЕЖ£ (Ье£ег) Фернан (4.II 1881, 
Аржантан, Нормандія — 17.VIII 
1955, Жіф-сюр-Івет, Нормандія)— 
франц. художник. Член Франц. 
компартії з 1945. В 1903—05 на¬ 
вчався в Школі красних мист. у 
Парижі. В 1940—45 жив у США. 
З 1909 примикав до кубізму («Ого¬ 
лені в лісі», 1909—10; «Дама в 
блакитному», 1912). В картинах 
20-х рр. прагнув передати індустр. 
дух епохи, зображуючи предмети 
і людей у вигляді умовних деталей 
машин з чітко виявленими геомет¬ 
ричними формами («Місто», 1919; 
«Джоконда і ключі», 1930, та ін.). 
В творах ЗО—50-х рр. намітилося 
прагнення до реального відтворен¬ 
ня сучасного йому життя (серія 
картин «Будівництво», 1951). Л. 
відомий і як монументаліст ^панно 
для будинку ООН в Нью-Йорку, 
1952; за ескізами Л. виконано віт¬ 
ражі в ін-ті М. Тореза в Парижі, 
1966, та Будинку кіно в Москві, 
1968; мозаїки в Будинку культури 
в Корбей-Ессонне (1965—66). Л. 
відомий також як майстер керамі¬ 
ки, ілюстратор книжок, художник 
театру і кіно. Багато творів Л. 
зібрано в будинку-музеї Л. в м. 
Бйо (на Пд. Франції), зберіга¬ 
ються вони й у музеях Рад. Союзу. 
Літ.: Жадова Л. Фернан Леже. М., 
1970; Дубенская Л. Рассказьівает На- 
дя Леже. М., 1978. 
/іЄЖЕНЬ (ВигЬіпиз оесііспетиз) — 
птах род. лежневих. Довж. бл. 
45 см, маса бл. 500 г. Оперення 
пісочно-сірого кольору, шия спе¬ 
реду і груди рожевувато-вохристі, 
черевце білувате. Л. пошир, в Се¬ 
ред. і Пд. Європі, Пн. Африці, 
Серед, і Пд.-Сх. Азії. Живе в 
сухих степах, напівпустелях, зви¬ 
чайно поблизу води. В СРСР гніз¬ 
диться в Європ. частині та Серед. 
Азії. В УРСР — на піщаних косах 
по берегах річок і на піщаних гор¬ 
бах вздовж узбережжя Чорного, 
Азовського морів та Сиваша. Клад¬ 
ку з двох (рідше — трьох) яєць 
(в умовах УРСР — у травні) на¬ 
сиджує бл. 26 днів. Л. живляться 
перев. комахами. Іл. с. 95. 
ЛЕЗГЙНИ (самоназва — лезгіяр) 
— народ, який живе переважно в 
пд.-сх. частині Дагестанської АРСР 

і суміжних районах Азербайджан¬ 
ської РСР. Заг. чисельність Л. 
в СРСР — 383 тис. чол. (1979, пе¬ 
репис). В Даг. АРСР—162,7 тис. 
чол. (1970, перепис), в Аз. РСР — 
158 тис. чол. (1979, перепис). Мо¬ 
ва — лезгинська (див, Лезгин¬ 
ська мова). Віруючі Л.— мусуль- 
мани-суніти. Л.— один з корін¬ 
них народів Дагестану. Осн. за¬ 
няття сучас. Л.— землеробство, 
садівництво і тваринництво; части¬ 
на Л. працює в пром-сті. За роки 
Рад. влади виросла нац. інтеліген¬ 
ція, розвивається нац. культура. 
ЛЕЗГЙНКА — народний танець 
лезгинів. Засн. на змаганні тан¬ 
цюристів, демонструє їхню сприт¬ 
ність, віртуозність. Темп швидкий, 
муз. розмір 6/8. Виконується чо¬ 
ловіком (соло) або в парі з жін¬ 
кою. Поширений і серед ін. наро¬ 
дів Кавказу (кабардинців, осети¬ 
нів, аварців, чеченців та ін.). 
ЛЕЗГЙ НСЬКА МбВА — мова 
лезгинів. Належить до лезгинської 
підгрупи дагестанської групи кав¬ 
казьких (іберійсько-кавказьких) 
мов. Розмовляють нею понад 348 
тис. чол. (1979, перепис). Для 
Л. м. характерні багатство приго¬ 
лосних і відносна бідність голос¬ 
них, сингармонізм. Іменник має 
категорії відмінка (18 відмінків) і 
числа, дієслово — розвинуту си¬ 
стему часів і способів. Вживається 
ергативна конструкція речення. 
Зачатки писемності Л. м. на араб, 
графічній основі існували ще в до¬ 
жовтневий час, 1928—38 — алфа¬ 
віт на основі латинського, з 1938 — 
на рос. графічній основі. 
ЛЕЗНИКГВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
ГРАНІТУ — в Володарсько-Волин¬ 
ському р-ні Житомир, обл. УРСР. 
Пром. запаси становлять 64 864 м3 
(1978). Розвідане в середньому 
на глибину до 55 м. Граніт рожево- 
червоний, рівномірно-середньозер¬ 
нистий. З поверхні він перекритий 
пісками і суглинками, середня по¬ 
тужність яких до 2,8 м. Родовище 
детально розвідане 1950. Граніт ви¬ 
користовувався як високоякісний 
облицьовувальний матеріал (ним 
облицьовано Мавзолей В. І. Ле¬ 
ніна, деякі пам’ятники в Ялті, 
Кишиневі та ін. містах СРСР). 
Використовують для одержання бу- 
ту й щебеню. К. О. Суходольський. 
ЛЕ ЗУАН (1-е Римі; н. 7.ІУ 1907, 
пров. Куангчі, Центр. В’єтнам) 
— діяч в’єтн. і міжнар. комуні¬ 
стичного руху. Н. в робітн. сім’ї. 
В 1928 вступив до Т-ва революц. 
молоді В’єтнаму, засн. Хо Ші Мі- 
ном. З 1930 — член КП В’єтнаму 
(КПВ; 1930—51 — КП Індокитаю, 
1951—76— Партія трудящих В’єт¬ 
наму). Не раз зазнавав арештів. 
У 1936—39 — секретар к-ту КПВ 
в Центр. В’єтнамі. З 1939 — член 
Постійного к-ту ЦК КПВ. З 1945 — 
представник ЦК КПВ у Пд. В’єтна¬ 
мі; один з організаторів нац.-виз¬ 
вольної боротьби проти іноземної 
інтервенції. З 1951 — член Політбю- 
ро і Секретаріату ЦК КПВ. З 1960 
— перший, з 1976 — ген. секре¬ 
тар ЦК КПВ. З 1960 — деп. Нац. 
зборів ДРВ, з 1976 — Нац. зборів 
СРВ. Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1979. 
ЛЕЙ, лея (рум. Іеи) — грошова 
одиниця Соціалістичної Республі¬ 
ки Румунії, поділяється на 100 

ЛЕЙ 

А. М. Лежандр. 

Ле Зуав. 

Г. А. Легунов. 

7 УРЕ, т. 6 
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ЛЕЙБЕНЗОН 

Л. С. Лейбензон. 

Г. В Лейбніц. 

бані. За курсом Держбанку СРСР 
на липень 1980 100 Л. дорівнюють 
15,00 крб. 
ЛЕЙБЕНЗбН Леонід Самуїло- 
вич [14 (26).VI 1879, Харків — 
15.III 1951, Москва] — радянський 
вчений у галузі механіки, нафто¬ 
вої справи і геофізики, акад. 
АН СРСР (з 1943). Закінчив Моск. 
ун-т (1901) і Моск. вище гех. 
уч-ще (1906). Наук, діяльність по¬ 
чав (1904) під керівництвом М. Є. 
Жуковського. В 1908—11 і 1922— 
51 викладав у Моск. ун-ті, де 
організував (1925) першу в СРСР 
нафтопром. лабораторію; 1911— 
21 — в Тбіліс. та Бакин. політех. 
ін-тах. Л.— один із засновників 
підземної гідравліки. Розвинув тео¬ 
рію в’язкої рідини; вперше оцінив 
вплив неоднорідності Землі на 
величину модуля твердості зем¬ 
ної кулі; розробив динамічну тео¬ 
рію глибинних насосів; запропону¬ 
вав методи розрахунку нафтопро¬ 
водів; створив теорію руху газу 
в пористому середовищі. 
Автор праці « Варіаційні методи 
розв’язування задач теорії пруж¬ 
ності». Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями 
Держ. премія СРСР, 1943. 
ЛЕЙБНІЦ (БеіЬпіг) Готфрід Віль- 
гельм (1 .VII 1646, Лейпціг — 
14.XI 1716, Ганновер) — нім. 
філософ-ідеаліст, математик, фі¬ 
зик, винахідник, юрист, історик, 
мовознавець. Навчався в Лейпціг- 
ському та Ієнському ун-тах. У 
1700 став першим президентом 
створеного за його ініціативою Бер¬ 
лінського наук, т-ва (згодом — Ака¬ 
демія наук). У 1711, 1712, 1716 
зустрічався з Петром І, брав 
участь у розробці проектів розвит¬ 
ку освіти в Росії. У своїх філос. 
працях (-«Монадологія», 1714; 
«Теодицея», 1710, та ін.) розробив 
систему об'єктивного ідеалізму, 
в основі якої лежить вчення про са- 
мосущі духовні субстанції — мо¬ 
нади, що нібито є первоначалами 
всього існуючого. Л. виходив з на¬ 
явності безлічі самостійних, від¬ 
особлених монад. Узгодженість і 
єдність Всесвіту Л. пояснював 
наперед встановленою гармонією 
(див. «Наперед встановленої гар¬ 
монії теорія»). В монаді він роз¬ 
різняв душу і тіло (матерію). За 
Л., матерія — зовн. прояв мона¬ 
ди, а не основа буття. Стверджую¬ 
чи, що монади самодіяльні і само- 
рухливі, Л., за висловом В. І. Ле¬ 
ніна, «через теологію підходив 
до принципу нерозривного (і уні¬ 
версального, абсолютного) зв’язку 
матерії і руху» (Повне зібр. тво¬ 
рів, т. 29, с. 63). Л. висунув прин¬ 
цип неперервності, за яким все 
у Всесвіті перебуває в такому 
зв’язку, що сучасне містить у сво¬ 
їх надрах майбутнє і кожний іс¬ 
нуючий стан можна пояснити тіль¬ 
ки з стану, який передував йому. 
Виходячи з цього, Л. зробив вис¬ 
новок про зв’язок усіх живих істот 
та їх спорідненість з неорганічною 
природою. В теорії пізнання Л. 
розвивав раціоналізм Р. Декарта і 
виступав з критикою матеріаліс¬ 
тичного сенсуалізму Дж. Локка. 
Метафізично протиставляючи теор. 
мислення (розум) досвідові як 
два самостійні джерела знань, 
він намагався відшукати в кожному 

з них особливі логічні засоби вста¬ 
новлення істини. «Істинами розу¬ 
му» Л. вважав знання, яким при¬ 
таманна строга логічна загальність 
та необхідність і які встановлю¬ 
ються аналітично за допомогою 
закону суперечності. До них Л. за¬ 
лічував основні засади логіки і 
математики. Емпіричними істинами 
(«істинами факту») визнавав знан¬ 
ня, які виводяться з досвіду на 
основі індукції, а логічним засо¬ 
бом їх встановлення — сформульо¬ 
ваний ним достатньої підстави 
закон. Деякі ідеї Л. в 19 ст. були 
використані в математичній ло¬ 
гіці. 
У математиці Л. незалежно від 
І. Ньютона завершив створен¬ 
ня диференціального числення 
та інтегрального числення, вказав 
формулу для багатократного ди¬ 
ференціювання добутку (див. 
Лейбніца формула), запровадив 
багато матем. символів та понять 
(див. Знаки математичні). Інші 
математичні твори Л. присвячені 
теорії рядів, теорії диференціаль¬ 
них рівнянь, чисел теорії тощо. 
У фізиці Л. розвивав учення про 
відносність простору, часу та руху. 
Запровадив поняття т. з. живої 
сили, розуміючи під нею кіне¬ 
тичну енергію. Відкрив закон збе¬ 
реження «живої сили», а також 
висловив ідею про перетворення 
одних видів енергії на інші. Він 
сформулював один з найважливі¬ 
ших варіаційних принципів фі¬ 
зики — найменшої дії принцип. 
Л. був талановитим винахідником: 
проектував оптичні прилади й гід¬ 
равлічні машини, працював над 
створенням пневматичного двигу¬ 
на, винайшов унікальну для сво¬ 
го часу лічильну машину та інте¬ 
груючий механізм. 
Послідовником філософії Л. на 
Україні був, зокрема, проф. Київ, 
ун-ту Г. І. Челпанов. 
ЛЄиБНІЦА ФбРМУЛА — фор- 
мула для знаходження похідної 
я-го порядку від добутку двох 
функцій: 
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де С[ (г = 1, 2 ..., п; і = 1, 2, ... п) 
— число комбінацій з і елементів 
по і елементів (див. Комбінатор¬ 
ний аналіз). Одержав Г. В. Лейб¬ 
ніц „у 1695. 
ЛЕЙБОРИСТИ (англ. ІаЬоигізІз, 
від ІаЬоиг— праця) — члени лей¬ 
бористських (робітничих) партій 
Великобританії, Австралії, Нової 
Зеландії, Ірландії, Мальти та 
деяких інших країн. 
ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ Ве¬ 
ликобританії (БаЬоиг Рагіу) — 
масова робітнича соціал-рефор- 
містська партія, входить до Соціа¬ 
лістичного Інтернаціоналу. Л. п. 
очолюють праві реформісти, які 
виступають за «класовий мир» 
і компроміс з буржуазією. Засн. 
1900 як К-т робітн. представницт¬ 

ва в парламенті (з 1906 — Лейбо¬ 
ристська партія). Програма 1934 
містила деякі соціалістичні прин¬ 
ципи. На практиці Л. п відійшла 
від неї. Л. п. формувала уряди 
1924, 1929—31 (прем’єр-міністр 
Дж. Р. Макдональд), 1945—51 
(К. Р. Еттлі), 1964—70. 1974— 
76 (Дж. Г. Вільсон), 1976—79 
(Л. Дж. Каллаген). Під час 1-ї та 
2-ї світових воєн Л. п. входила 
до коаліційних урядів (праві — 
Націонал-лейбористи — також 
1931—40). Напередодні 2-ї світо¬ 
вої війни Л. п. підтримувала по¬ 
літику «вмиротворення» фашист, 
агресорів; під час <холодної війни> 
проводила політику, ворожу щодо 
СРСР та ін. соціалістичних країн. 
Праве керівництво Л. п., як прави¬ 
ло, відмовлялося від єдності дій 
з Компартією Великобританії. Най¬ 
вищий орган Л. п.— щорічна Нац. 
конференція, що обирає Викон¬ 
ком. Велику роль у керівництві 
Л. п. відіграє парламентська фрак¬ 
ція, що обирає лідера Л. п. 
(1976 — 80 — Л. Дж. Каллаген), 
який, у разі парламент, більшості, 
стає прем’єр-міністром. Л. п. налі¬ 
чує 6,46 млн. чол., у т. ч. 5,8 на 
правах колективних членів (пере¬ 
важно профспілки; 1977). Л. п. 
видає газ. «Лейбор уїклі» («Ро¬ 
бітничий щотижневик»), ліві лей¬ 
бористи—журн. «Трібюн» («Три¬ 
буна»). А. К. Мартиненко. 
ЛЄЙДЕН — місто на Зх. Нідер¬ 
ландів, у провінції Пд. Голландія. 
Порт на одному з рукавів Рейну 
поблизу його впадіння в Північ¬ 
не м. 96,8 тис. ж. (1973). Один з 
центрів вовняної пром-сті країни. 
Підприємства металообр., електро- 
тех., суднобуд., хім. і швейної 
галузей. Ун-т (засн 1575). Б-ка 
ун-ту. Музей історії природознав¬ 
ства та ін. Будинок Рембрандта 
(в якому народився художник). 
Архіт. пам’ятки: готична церк¬ 
ва Сінт-Пітерскерк (14—16 ст.) і 
будинок кол. в’язниці Гравенстен 
(13—17 ст.); ратуша (1595—97, 
арх. Л. де Кей); класицистичні 
суконні ряди (тепер міськ. музей 
«Лакенхал». 1639—40, арх. А. 
ван’с Гравесанде) та ін. Л. уперше 
згадується в 9 ст. 
Л ЕИКбЗ, лейкемія (від грец. 
Хєокбд — білий та а!|іа — кров), 
білокрів’я — пухлинної природи 
захворювання людини і тварин. 
Джерелом пухлинного росту є 
найближче потомство родоначаль¬ 
ної (т. з. стовбурної) кровотвор¬ 
ної клітини (див. Кровотворення). 
За клоновою теорією походження 
Л., всі пухлинні (лейкозні) клітини 
є клоном (потомством) однієї клі¬ 
тини, що мутувала (див Мута¬ 
ції), який поширюється шляхом 
метастазування по всій кровотвор¬ 
ній тканині та за її межі (див. 
Метастаз)', проте осн місцем 
пухлинного росту є кістковий мо¬ 
зок. Етіологія Л. остаточно не 
з’ясована. Існує кілька теорій: ві¬ 
русна, ендогенна, хім і радіацій¬ 
на. Розрізняють Л. гострі (гострий 
лімфобластний Л., мієлобластний, 
монобластний, мієломонобластний 
та ін.) і хронічні (мієлоген- 
ного — мієлолейкоз, моноцитарний 
лейкоз, еритремія тощо — та лім 
фогенного походження — лімфо- 
лейкоз, мієломна хвороба, макро- 
глобулінемія Вальденстрема та 
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ін.). Для гострих Л. характерні ін¬ 
токсикація, підвищення т-ри, ви¬ 
разково-некротичні процеси в по¬ 
рожнині рота і зіва,кровоточивість, 
можливе також ураження нерво¬ 
вої системи. Субстратом пухлин 
при гострих Л. є бласти (нормо-, 
еритро- і мегалобласти; див. вклей¬ 
ку до ст. Кровотворення). В пе¬ 
риферичній крові спостерігаються 
анемія, тромбоцитопенія, зміни 
лейкограми, раптове припинення 
кровотворення тощо. Хронічні Л. 
розвиваються спочатку непомітно: 
з’являються заг. кволість, запа¬ 
морочення, пітливість, апатія, не¬ 
значно підвищується т-ра, хворий 
скаржиться на біль в кістках, роз¬ 
лади функції шлунково-кишково¬ 
го тракту. Спостерігається збіль¬ 
шення розмірів печінки, селезінки, 
усіх груп лімфатичних вузлів. 
В тяжкій стадії (термінальній) 
виникає анемія, тромбоцитопенія. 
Зростає кількість лейкоцитів (зру¬ 
шення лейкограми в бік незрілих 
елементів), зокрема базофілів і 
еозинофілів. В крові і в кістково¬ 
му пунктаті (див. Пункція) наяв¬ 
ні V великій кількості бласти (міє- 
лооласти, монобласти, еритроблас¬ 
ти, недиференційовані бласти), в 
кістковомозковому пунктаті — гі¬ 
перплазія лімфоїдних елементів 
крові. В периферичній крові кіль¬ 
кість лейкоцитів теж зростає за 
рахунок зрілих лімфоцитів і на¬ 
явності лімфоїдних елементів. 
Іноді спостерігається гемолітичний 
синдром (див. Гемоліз). Ліку¬ 
вання при гострих, а також при 
загостренні хронічних Л. прова¬ 
дять у спеціалізованих стаціона¬ 
рах або відділеннях (медикамен¬ 
тозне, променева терапія, перели¬ 
вання крові, певний режим тощо). 
Л. у тварин буває радіацій¬ 
ного, хім., гормонального і вірусо¬ 
генетичного походження. Перебіг 
хвороби хронічний, без чітко ви¬ 
явлених ознак. Діагноз встанов¬ 
люють дослідженням крові. Л і - 
кування не ефективне. Клініч¬ 
но хворих тварин ізолюють і на¬ 
правляють на забій, умовно здоро¬ 
вих досліджують додатково. Ура¬ 
жені органи утилізують, м’ясо 
піддають пром. термічній перероб¬ 
ці. Молоко знищують, а від підо¬ 
зрілих на захворювання тварин — 
пастеризують. Ферму оголошують 
неблагополучною і здійснюють вет.- 
сан. заходи згідно з діючою ін¬ 
струкцією. 
Літ.: Бутенко 3. А. Стволовьіе крове- 
творньїе клетки и лейкоз. К., 1978; 
Волкова М. А. Амбулаторное лечение 
и диспансеризация больньїх хрони- 
ческими лейкозами. М., 1979. 
С. С. Лаврик (лейкоз у людини). 

ЛЕЙКбМА (від грец. ХєяЗнсоца — 
біле забарвлення), більмо — стій¬ 
ке помутніння рогівки внаслідок 
розвитку сполучнотканинного руб¬ 
ця після запальних процесів або 
травми ока. Іноді Л. буває природ¬ 
женою (коли запальні процеси ма¬ 
ли місце під час внутрішньоутроб- 
ного розвитку). Рогівка при Л. на¬ 
буває характерного білястого ко¬ 
льору. Л. може займати всю ро¬ 
гівку або її частину. Гострота зору 
при Л. знижується. Л., яка зро¬ 
стається з райдужною оболонкою, 
може призвести до вторинної глау¬ 
коми. Лікування в основно¬ 
му хірургічне — кератопластика. 

ЛЕЙКОПЕНГЯ (від грец. лєіжб£ — 
білий і лєуіа — бідність, неста¬ 
ча), лейкоцитопенія — зменшення 
кількості лейкоцитів у перифе¬ 
ричній крові. Може спостерігати¬ 
ся при деяких фізіол. станах (під¬ 
вищеному тонусі блукаючого нер¬ 
ва, зниженому тонусі симпатич¬ 
ної нервової системи тощо; див. 
Вегетативна нервова система), 
при певних патологічних станах 
(після перенесення інфекційних 
захворювань — черевного тифу, 
бруцельозу, грипу, малярії тощо, 
після променевої хвороби, алей¬ 
кії, анемії та ін.). Іноді Л. виникає 
внаслідок приймання деяких ліків 
(амідопірину, бутадіону, сульфа¬ 
ніламідних препаратів тощо), під 
впливом тяжких інтоксикацій (бен¬ 
зол, деякі ліки), при жировому 
переродженні кісткового мозку — 
аплазії. 
ЛЕЙКОПЛАКГЯ [відгрец. Хєпнос, 
— білий і яла£ (яХанбд) — пло¬ 
щина, пластинка] — захворювання 
слизової оболонки з ороговінням 
епітелію у вигляді білих плям, що 
спостерігаються на слизовій обо¬ 
лонці порожнини рота або шийки 
матки, піхви, сечового міхура, 
статевого члена га ін. Л.— передра¬ 
кове захворювання (див. Перед- 
рак). Спричинюється курінням, 
алкоголем та ін. хім. подразника¬ 
ми, невдалими протезами, корон¬ 
ками (Л. порожнини рота), хро¬ 
нічним запаленням слизової обо¬ 
лонки шийки матки, авітамінозом 
(Л. шийки матки) тощо. Найчасті¬ 
ше зустрічаються Л. проста 
(слизова оболонка згладжена, її 
поверхня нагадує мозаїку або пар¬ 
кет, ускладнюється тріщинами, 
ерозіями) та бородавчаста 
(рівень слизової оболонки підви¬ 
щений, колір білувато-рожевий або 
сірувато-білий з перламутровим 
відтінком). Хворі скаржаться на 
відчуття окам’яніння, печію, бо¬ 
лісність тощо. Л і кування: 
хірургічне видалення плям, елект¬ 
рокоагуляція, променева терапія. 
ЛЕЙКОПЛАСТИ (від грец. Хєц- 
хбд — білий і яХаато^ — виліпле¬ 
ний) — безбарвні пластиди біль¬ 
шості рослин. Мають кулясту, рід¬ 
ше веретеноподібну або нитковид- 
ну форму; часто містять крох¬ 
маль (амілопласти) або білки 
(протеїнопласти); можуть пере¬ 
творюватись на ін. пластиди (напр., 
на хлоропласти). Найбагатші на 
Л. підземні органи, насіння і 
твірні тканини рослин (див. Ме- 
ристема). 
ЛЕЙКОЦЙТИ (від грец. Лєохос; — 
білий і хбтод — вмістище, кліти¬ 
на), білокрівці — одна з форм клі¬ 
тин крові й лімфи людини та 
хребетних тварин. Л. здатні до 
самостійного пересування; вико¬ 
нують переважно захисну функцію 
(див. Фагоцитоз, Імунітет). Л.— 
безбарвні клітини з ядрами різ¬ 
ної форми. Будова і кількість Л. 
залежать від виду організму і 
його фізіол. стану. За характером 
будови цитоплазми Л. поділяють 
на зернисті {гранулоцити) і незер- 
нисті {агранулоцити). Відповідно 
до властивостей зернистості грану¬ 
лоцити, в свою чергу, поділяють на 
нейтрофіли, еозинофіли і. базо¬ 
філи; серед агранулоцитів розріз¬ 
няють лімфоцити й моноцити. 
Л. людини — округлої форми (у 

спокої), їхній діаметр — від 7 до 
15 мкм. В 1 мм3 крові здорової 
людини міститься 5—8 тис. Л. 
Див. також Кровотворення, Аме¬ 
боцити. 
ЛЕЙКОЦИТОЗ — понаднормове 
збільшення кількості лейкоцитів 
у периферичній крові. Фізіо¬ 
логічний Л. спостерігається 
після прийняття їжі, особливо біл¬ 
кової, при напруженій м’язовій ро¬ 
боті, під час вагітності, при стресі 
та ін. В основі патологіч¬ 
ного Л., що супроводить ряд за¬ 
хворювань (деякі інфекц. хворо¬ 
би, гнійно-запальні процеси, от¬ 
руєння тощо), лежить гол. чин. 
посилення лейкопоезу (див. Кро¬ 
вотворення). Л. може бути пов’я¬ 
заний з пухлинним розростанням 
кровотворної тканини (при лей¬ 
козі). 
лЄйник Михайло Володимиро¬ 
вич [11 (24).VI 1908, с. Пилипи, 
тепер Пилипки Чуднівського р-ну 
Житомир, обл.— 2.У 1960, Київ] — 
укр. рад. фізіолог, доктор мед. 
наук (з 1951), професор (з 1952). 
Член КПРС з 1931. Учень В. Ю. 
Чаговця. В 1936 закінчив Київ, 
мед. ін-т, з цього ж року — співро¬ 
бітник Київського науково-дослід¬ 
ного інституту гігієни праці і проф- 
захворювань (з 1944 — керівник 
лабораторії, з 1954 — заст. ди¬ 
ректора по наук, роботі). В роки 
Великої Вітчизн. війни — лікар 
у партизанських підрозділах. Пра¬ 
ці в галузі фізіології праці. Ос¬ 
новоположник вчення про типи 
м’язової працездатності людини. 

Ю. /. Кундіев. 

лей НО (Беіпо; справж. прізв.— 
Ленбум) Армас Ейно Леопольд 
(6.УІІ 1878, Палтамо — 10.1 
1926, Тусула) — фін. письмен¬ 
ник. На ранніх збірках ліричних 
віршів «Березневі пісні», «Балада 
про великий дуб» (обидві — 1896), 
«Сто й одна пісня» (1898) позна¬ 
чився вплив нар. поезії. Суспіль- 
но-політ. й філос. теми притаман¬ 
ні поетичним зб-кам «З хвиль ча¬ 
су» (1899), «Священна весна» 
(1901), «Марево» (1902), «Зимова 
ніч» (1905), «Заморозки» (1908), 
«Зоряний сад» (1912). П’єса «Пент- 
ті Пяккенен» (1905) і роман «Туо- 
мас Вітікка» (1906) спрямовані 
проти соціальних верхів суспіль¬ 
ства, у драмі «Сіль землі» (1911) 
критикував фін. бурж. інтеліген¬ 
цію. Автор шести серій п’єс «Мас¬ 
ки» (1905—11) і циклу «Калевала 
на сцені» (1911), тетралогії «Раб» 
(1911—13), роману «Ілюстрована 
книга мого життя» (1925). 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1959. Е. А. Лисецька. 

ЛЄЙНО (Бето; справж. прізв.— 
Ленбум) Касімір Агатон (17.11 
1866, Палтамо — 8.III 1919, Хель- 
сінкі) — фін. письменник. Брат 
А. Е. Л. Лейно. В зб-ках новел 
«Еллі з Еммала» (1886), «З жит¬ 
тя» (1889), зб-ках віршів «Пое¬ 
тичні спроби» (1888), «Серед пе¬ 
рехресних хвиль» (1890), «На вод¬ 
них просторах» (1893) реалістично 
змалював життя трудящих, висту¬ 
пав проти пануючих верхів. Істор. 
драма у віршах «Яакко Ілкка і 
Клаус Флемінг» (1901) — про 
сел. повстання 16 ст. у Фінляндії. 

„ „ Е. А. Лисецька. 
ЛЕЙ ПІНСЬКИЙ Олександр Іл¬ 
ліч [24.XI (7.XII) 1903, с. Драглі, 

ЛЕЙПУНСЬКИЙ 

О. І. Лейпунський. 
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Лейшманія Донована: 
а — паразити в клітині 
крові людини (/ — 
лей ш манії; 2 — ядро 
клітини); б — джгути¬ 
кові форми лейшманії 
в культурі. 

Креслярське лекало. 

Лелека білий. 

тепер ПНР — 14.VIII 1972, Моск¬ 
ва] — рад. фізик, акад. АН УРСР 
(з 1934), Герой Соціалістичної 
Праці (1963). Член КПРС з 1930. 
Закінчив Ленінгр. політех. ін-т 
(1926). У 1929—41 працював в 
Укр фіз.-тех. ін-ті (1932—37 — 
директор), 1941—52 — в Ін-ті 
фізики АН УРСР (1944—49 — 
директор), з 1952 — в Фіз.-енерг. 
ін-ті (Обнінськ). Наук, праці з 
атомної та ядерної фізики, ядер¬ 
ної техніки. Спільно з А. К. Валь- 
тером, К. Д. Сипельниковим та 
Г. Д. Латишевим уперше в СРСР 
здійснив розщеплення атомного 
ядра штучно прискореними ча¬ 
стинками (1932). Теоретично довів 
можливість розширеного відтво¬ 
рення ядерного пального в ядерних 
реакторах на швидких нейтронах. 
Очолював роботи по створенню 
таких реакторів в СРСР. Ленінська 
премія, 1960. 
ЛЕЙПЦІГ — місто на Пд. НДР, 
адм. ц. округу Лейпціг. Розташо¬ 
ваний на р. Вайсе-Ельстер при впа¬ 
дінні в неї р. Плайсе. Один з най¬ 
більших пром. і культур, центрів 
країни. Вузол з-ць і автошляхів, 
аеропорт (Моккау). 565,4 тис. ж. 
(1978). Л. вперше згадується як 
укріплений пункт 1015. Виник на 
місці старод. слов’ян, поселення 
Ліпськ (від «липа», звідси й назва 
Л.) та поселення нім. колоністів. 
У 12 ст. Л. надано міське право. 
В середні віки — одне з найбіль¬ 
ших міст Саксонії. Поблизу Л. від¬ 
булася т. з. Битва народів (див. 
Лейпцігська битва 1813). У Л. 
не раз бував В. І. Ленін (грудень 
1900, січень і червень 1912, кві¬ 
тень 1913, січень 1914). Тут ви¬ 
йшов 1-й номер ленінської газ. 
<Искра>. В Л. проходив організо¬ 
ваний гітлерівцями суд. процес над 
комуністами (див. Лейпцігський 
прогрес 1933). Розвинуте важке ма¬ 
шинобудування (устаткування для 
гірничої, металург, і хім. пром-сті), 
транспортне (вантажне і трансп. 
устаткування), верстатобудуван¬ 
ня, сільськогосподарське, текст, 
маш.-будування, вироби, устатку¬ 
вання для поліграф, і харч, 
пром-сті. Важливу роль відіграє та¬ 
кож поліграф., хутрова й текст, 
пром-сть. Підприємства буд. ма¬ 
теріалів, скляної, керамічної, тю¬ 
тюнової та харч, галузей. Л.— 
один з найбільших видавничих 
центрів (видавництва «Брокгауз», 
«Бібліографішес інститут» та ін.). 
Значний торг, центр, місце прове¬ 
дення традиційних (навесні та во¬ 
сени) міжнар. ярмарків. Лейпціг¬ 
ський університет; вищі школи 
театрального і музичного мистецт¬ 
ва, л-ри, графіки та мистецтва кни¬ 
ги, фіз. культури, педагогіки. Сак¬ 
сонська АН. Нім. і університетська 
б-ки. Музеї — В. І. Леніна, К. Ліб- 
кнехта, Г. Димитрова, друкарня 
газ. «Искра», образотворчих мис¬ 
тецтв та ін. Оперний театр, драм, 
театр «Шаушпільгауз». У Л. що¬ 
року проводяться Міжнар. кіно¬ 
фестивалі документ, фільмів. 
Архіт. пам’ятки 13—16 ст.: церк¬ 
ви — романсько-готична Ніколай- 
кірхе, готична Томаскірхе, рене¬ 
сансна Стара ратуша; житл. будин¬ 
ки в стилі барокко 16—18 ст. 
Серед будівель 20 ст.— вокзал 
(1915—17, архітектори В. Лоссов, 
М. Кюне). Великий зал ярмарку 

(1927—ЗО, арх. X. Ріттер), Опер¬ 
ний театр (1956—60, арх. К. Гем- 
мерлінг, К. Нієраде), готель 
«Штадт Лейпціг» (1963—65, архі¬ 
тектори М. Беме, X. Геніг, 3. 
Курт), ун-т ім. К. Маркса (1969— 
73, архітектори Р. Гензельман, 
X. Зігель та ін.). Пам’ятник 
Битви народів 1813 (збуд. 1898 — 
1913). У Л. в консерваторії на¬ 
вчалися укр. композитори М. Ли- 
сенко та М. Калачевський. 
ЛЕЙПЦІГСЬКА БЙТВА 1813, 
Битва народів — вирішальна 
битва кампанії 1813 у війні Росії, 
Австрії, Пруссії та Швеції (6-а 
антифранц. коаліція) проти напо¬ 
леонівської Франції. Відбулася 
4 (16) — 7 (19).X поблизу м. Лейп- 
ціга (тепер НДР). Союзники мали 
понад 300 тис. чол. (у т. ч. 127 тис. 
росіян) і 1385 гармат, армія На- 
полеона 1 (французи, поляки, сак¬ 
сонці, італійці, бельгійці, голланд¬ 
ці) — бл. 200 тис. чол. і понад 700 
гармат. 4.Х Наполеон атакував 
Богемську армію союзників (133 
тис..), яка перейшла[в контрнаступ. 
Втративши по ЗО тис. чол., жодна 
з сторін не досягла успіху. 5.Х 
Наполеон запропонував мирні пе¬ 
реговори на умовах поступок Фран¬ 
ції (союзники не відповіли). 6.Х 
союзники завдали удару по війсь¬ 
ках Наполеона, які втратили 80 
тис. чол. (союзники — 54 тис., 
в т. ч. росіяни — 22 тис.). Франція 
внаслідок поразки в Л. б. була 
позбавлена всіх завоювань у Єв¬ 
ропі. Рейнський союз розпався. 

О. В. Долинський. 
ЛЕЙПЦІГСЬКИЙ процес 1933 
— організований гітлерівцями су¬ 
довий процес, що відбувся 21.IX— 
23.XII у Лейпцігу. по провокац. 
звинуваченню Г. Димитрова та 
ряду ін. комуністів у підпалі рейх¬ 
стагу. Прийшовши до влади в січ¬ 
ні 1933, фашисти вночі проти 27.11 
підпалили рейхстаг і почали те¬ 
рор проти лівих сил. На суд. про¬ 
цесі Г. Димитров у своїй промові 
спростував звинувачення, викрив 
справжнє обличчя фашизму. В 
Лондоні найвизначніші юристи 
Європи на чолі з Д. Н. Пріттом 
здійснили «контрпроцес» і довели, 
що рейхстаг підпалили гітлерівці. 
Під тиском світової прогрес, гро¬ 
мадськості суд був змушений ви¬ 
правдати Г. Димитрова та ін. об¬ 
винувачених комуністів. Нім. фа¬ 
шизм зазнав значної морально-по- 
літ. поразки 

Лейпціг. Вид частини міста. 

Літ.: Димитров Г. Лейпцигский про¬ 
цесе. М., 1961. Г. С. Бабичев. 
лейпцігський УНІВЕРСИ- 
тет імені Карла Маркса. Засно¬ 
ваний 1409. Відомий як один з про¬ 
відних і найстаріших наукових і 
навчальних центрів Німеччини. 
В ун-ті вчилися Ульріх фон Гут- 
тен і Томас^Мюнцер, Г Лейбніц, 
Г. Лессінг, Й. В. Гете, Р. Вагнер, 
Р. Шуман, Ф. Мерінг, К Лібк- 
нехт, О. М. Радищев. У лаборато¬ 
рії фізіолога К. Людвіга проводив 
досліди І. П. Павлов. У роки фа¬ 
шист. диктатури (1939—45) ун-т 
було закрито. В 1946 нар. влада 
відновила діяльність Л у., в 
1953 вузу присвоєно ім’я Карла 
Маркса. В ун-ті 6 ф-тів: економіки 
та права; філософії й історії; 
культури, мов та педагогіки; мате¬ 
матики і природничих наук; с. г. 
та ветеринарії; фіз. культури. 
В 1977/78 навч. р. налічувалося 
14 818 студентів. У б-ці (засн. 
1543) — понад 3 млн. тт. (1978). 
З 1963 Л. у. підтримує дружні 
зв’язки з Київ, ун-том. 

А. В. Санцевич. 
ЛЕЙТЕНАНТ (франц. Неиіепапі, 
букв.— який тримає місце, за зра¬ 
зком лат. Іосит Іепепз — намісник) 
— військове звання молодшого 
офіцерського складу. В Росії іс¬ 
нувало з 1701 тільки на флоті. В 
Рад. Збройних Силах звання Л. 
запроваджено 1935. Присвоюється 
військовослужбовцям, які закін¬ 
чили військ, уч-ще, військовозо¬ 
бов’язаним, які пройшли військ, 
підготовку в цивільних вузах. Мо¬ 
лодшим лейтенантам звання Л. 
присвоюється після закінчення 
встановленого строку. 
ЛЕЙТМОТЙВ (нім. Ьєіішоііу — 
провідний мотив) — музична тема 
або зворот (мелодія, гармонічна 
послідовність, ритмічна фігура), 
що неодноразово повторюється як 
наскрізний образ муз. твору. Ха¬ 
рактеризує певні персонажі, ідеї, 
ситуації в опері, балеті, програм¬ 
ному інструм. творі. Л. звучить 
беззмінно або в різних варіаціях 
і взаємосполученнях у процесі 
розгортання дії. Переносно — осн. 
думка, тема, що проходить через 
увесь твір або наукову працю і 
підкреслює гол. ідею. 
ЛЕЙЦЙН (від грец. Аєохбд — 
білий), а -аміноізокапронова кис¬ 
лота (СН3)2СНСН2СН(МН2)СООН 
— моноаміномонокарбонова амі¬ 
нокислота. Мол. м. 131,18. Без¬ 
барвні кристали Л. розчинні у во¬ 
ді. Л. є незамінною амінокисло¬ 
тою. У вигляді Ь-ізомеру в знач¬ 
ній кількості (10—20% ) входить 
до складу всіх тваринних і рос¬ 
линних білків (особливо багаті на 
Л. гемоглобін і міоглобін). Відсут¬ 
ність лейцину в їжі призводить 
до затримування росту орга¬ 
нізмів. Л. у суміші з ін. амінокис¬ 
лотами застосовують у медицині 
для лікування хвороб, пов’язаних 
з порушенням обміну речовин, дея¬ 
ких^ психічних захворювань тощо. 
ЛЕЙЦЙТ (від грец. Аєохо^— бі¬ 
лий) — мінерал класу силікатів. 
К[АІ5і206]. Сингонія тетрагональ¬ 
на. Густ. 2,47. Твердість 6—6,5. 
Колір сірувато-білий, сірий, іноді 
безбарвний. Блиск скляний. По¬ 
ширений у лавах Італії і о. Ява; 
в СРСР є у Вірменії, Центр. Ка¬ 
захстані, Сх. Сибіру тощо. Вико- 



ристовують як руду алюмінію, для 
одержання поташу і калійних доб¬ 
рив. 
ЛЕЙШМАНІОЗИ— інфекційні за¬ 
хворювання людини і деяких тва¬ 
рин (верблюдів, собак, котів, диких 
гризунів та ін.), збудниками яких 
є лейшманії, їх переносниками — 
москіти. У людини за клінічними 
ознаками розрізняють захворю¬ 
вання — шкірний і вісцеральний 
Л. Шкірний Л., або хвороба 
Боровського, пендинська виразка, 
характеризується виразками шкі¬ 
ри і слизових оболонок (збудника 
та механізм його передачі вперше 
відкрив і описав 1898 рос. лікар 
П. Ф. Боровський, який виявив 
і переносників). Шкірний Л. бу¬ 
ває міський (хворий повільно вкри¬ 
вається виразками; поширений у 
містах; носії інфекції — хвора 
людина і собаки) та сільський 
(хворий швидко вкривається ви¬ 
разками; носії інфекції — хвора 
людина, дикі гризуни). Вісце- 
ральнийЛ., або кала-азар, ха¬ 
рактеризується хронічним перебі¬ 
гом, тяжким ураженням внутр. 
органів. Хворіють переважно діти 
(збудника вперше описав 1900 англ. 
лікар У. Лейшман). Носіями збуд¬ 
ника є собаки. Л. в СРСР реєстру¬ 
ється гол. чин. у Серед. Азії та на 
Кавказі. Профілактика: 
знищення москітів і диких гризу¬ 
нів, профілактична вакцинація, 
виявлення хворих тощо. Ліку¬ 
вання: мономіцин, солюсур- 
мін, симптоматична терапія тощо. 
Літ.: Потоцкий И. И., Торусев Н. А. 
Кожньїе и венерические оолезни. К., 
1978 В. Г. Коляденко. 
ЛЕЙШМАНІЯ (БеізЬтапіа)— рід 
джгутикових типу найпростіших. 
Внутрішньоклітинні паразити лю¬ 
дини і багатьох хребетних тварин, 
збудники лейшманіозів. Парази¬ 
тую гь у крові та лімфі. Л.— неру¬ 
хомі, округлі або овальні кліти¬ 
ни (довж. 2—4 мкм). Джгутикові 
форми утворюються в період роз¬ 
витку в шлунково-кишковому трак¬ 
ті москітів з роду флеботомус 
(РЬІеЬоІотиз), що є переносника¬ 
ми Л., та в культурі (вирощування 
на штучних живильних середови¬ 
щах). Відомо 3 види, пошир, в Пд. 
Європі, Пн. Африці, Центр, та 
Пд. Америці та Пд.-Сх. Азії. В 
СРСР в окремих місцях Серед. 
Азії та на Закавказзі відомі Л. 
Донована (Б. сіопоуапі) та Л. тро¬ 
пічна (Б. ігоріса). 
ЛЕК (алб. Іек) — грошова одиниця 
Народної Соціалістичної Респуб¬ 
ліки Албанії, поділяється на 100 
кіндарків. Запроваджений 1947. 
За курсом Держбанку СРСР на 
липень 1980 100 Л. дорівнюють 
18,00 ^крб. 
ЛЕКАЙН (Єремєєв) Никандр Сер¬ 
гійович [19.У (1.УІ) 1907, с. Куч- 
ко-Памаш, тепер Моркінського 
Р-ну Мар. АРСР — 15.11 1960, 
Йошкар-Ола] — марійський рад. 
письменник, нар. письменник Мар. 
АРСР (з 1957). Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1927. 
Автор оповідань, нарисів, романів 
«Сталева воля* (1939—41), «В 
огні великої війни* (кн. 1—З, 
1948), «Земля предків* (кн. 1—2, 
1955—60) — про життя марійсько¬ 
го народу з 1910 по 1945. Писав 
і твори для дітей. 

ЛЕКАЛО — 1) Креслярський ін¬ 
струмент, користуючись яким про¬ 
водять і перевіряють на креслени¬ 
ках криві лінії. Буває з кривиною 
постійною (дерев’яна, пластмасо¬ 
ва, іноді металева пластинка з 
криволінійним ребром; мал.) і 
змінною (сталева лінійка з при¬ 
строєм, що змінює її конфігура¬ 
цію). 2) Безшкальний вимірюваль¬ 
ний інструмент (сталева пластина 
з робочим ребром, профіль якого 
зворотний профілю виробу), яким 
перевіряють криволінійні контури 
фасонних деталей (частин); те саме, 
що й шаблон. Застосовується гол. 
чин. у машинобудуванні. 3) Кар¬ 
тонна, паперова, бляшана або фа¬ 
нерна пластина, за якою розміча¬ 
ють і вирізують деталі виробу при 
розкроюванні. Використовується у 
швейному виробництві. 
ЛЕКГФ (грец. Хфіодос;) — давньо- 
грец. посудина для олії на низь¬ 
кій ніжці з вузькою шийкою, що 
переходить у розтруб, і вертикаль¬ 
ною ручкою. Л. були оздоблені 
розписом. Л. з розписом по біло¬ 
му фону пов’язані з заупокійним 
культом. 
ЛЕКбК (Бесосц) Шарль (З.УІ 
1832, Париж — 24.Х 1918, там же) 
— франц. композитор. Навчався 
в Паризькій консерваторії (1849— 
54). Представник франц. класич¬ 
ної оперети. Написав понад 50 
оперет, серед яких — «Чайна квіт¬ 
ка* (1868), «Дочка мадам Анго» 
(1872),«Жірофле-Жірофля* (1874). 
Л. є також автором комічної опе¬ 
ри, балетів, хорів, фортепіанних 
п’єс, Романсів. 
ЛЕКОНТ ДЕ ЛІЛЬ (Бесопіе сіє 
Бізіе) Шарль Марі Рене (22.X 
1818, Сен-Поль, о. Бурбон, тепер 
Реюньйон — 18.VII 1894, Луве- 
сьєнн, поблизу Версаля) — франц. 
поет і громад, діяч-республіканець. 
Член Франц. академії (з 1886). 
Учасник революції 1848, поразка 
якої викликала у нього глибокий 
песимізм. У 50—60-х рр. очолював 
т. з. парнаську школу (див. <Пар- 
нас>). Автор збірок «Античні вір¬ 
ші* (1852), «Варварські вірші* 
(1862), «Трагічні вірші* (1884), 
«Останні вірші* (вид. 1895), драм 
«Ерінії* (1873), «Аполлоніда* 
(1888), кількох книг перекладів. 
Памфлети «Народний республі¬ 
канський катехізис* і «Популярна 
історія християнства* (обидва — 
1871) спрямовані проти версальсь- 
кого терору 1871. Укр. мовою пое¬ 
зії Л. де Л. перекладали П. Гра- 
бовський, В. Щурат, М. Драй- 
Хмара, М. Зеров, М. Терещенко, 
Д. Паламарчук. 
Те.: Укр. перек л.— [Віршу. В 
кн.: Сузір’я французької поезії, т. 
2. К., 1971; [Вірші]. В кн.: Перед¬ 
чуття. К., 1979; Рос. перек л- 
Из четнрех книг. М., 1960. 

„ Т. Т. Духовний. 
ЛЕ КОРБЮЗЬб [Ье СогЬішег; 
справж. прізв.— Жаннере (іеап- 
пегеї)] Шарль Едуар (6.Х 1887, 
Ла-Шо-де-Фон, Швейцарія — 
27.VIII 1965, Рокбрюйн-Кап-Мар- 
тен, Лазурний берег, Франція) — 
франц. архітектор і теоретик архі¬ 
тектури. Навчався в Школі мист. 
Ла-ПІо-де-Фона. Вчився і працю¬ 
вав у арх. Й. Гофмана у Відні 
(1907), О. Перре в Парижі (1908— 
10) і ГБ Беренса в Берліні (1910— 
11) . З 1917 жив у Парижі. Один із 
засновників раціоналізму в архі¬ 

тектурі. Йому належить ідея ін¬ 
дустріалізації буд-ва. Використо¬ 
вував нові матеріали і конструк¬ 
ції, ввів у архіт. практику стріч¬ 
кові вікна, плоскі дахи, вільне 
планування будинку, оголені опо¬ 
ри в нижніх поверхах, великі озе¬ 
ленені ділянки тощо. Головне в йо¬ 
го теор. працях — новий підхід до 
проблеми архіт. орг-ції простору. 
Осн. роботи: павільйон «Еспрі 
нуво* для міжнар. виставки деко¬ 
ративного мист. (1925) та гуртожи¬ 
ток швейцарських студентів (1930 
—32) у Парижі, адм. будинок у 
Москві (1929—36), будинок М-ва 
освіти в Ріо-де-Жанейро (в спів- 
авт., 1936), житл. буд. у Марселі 
(1952), павільйон фірми «Філіпс* 
на міжнар. виставці в Брюсселі 
(1958), музей в Токіо (1957—59) 
та ін. Ле К.— представник урба¬ 
нізму. Серед його містобудівних 
робіт — проект міста на 3 млн. 
жителів (1922), план реконструк¬ 
ції Парижа («план Вуазен*, 1925), 
місто Чандигарх в шт. Пенджаб в 
Індії, плани міст Буенос-Айреса, 
Алжіра, Антверпена та ін. Працю¬ 
вав і як художник. Творчість Ле 
К. мала значний вплив на архі¬ 
тектуру 20 ст. В 1967 в Цюріху 
(Швейцарія) відкрито музей 
«Центр Ле Корбюзьє*. 
Те.: Рос. перек л.— Архитектура 
XX века. М., 1970. 
Літ.: Ле Корбюзьє. Творчеє кий путь. 
Пер. с франц. М., 1970. 
ЛЕКСЕМА (від грец. — 
слово, вираз, зворот) — струк¬ 
турна одиниця словникового рів¬ 
ня мови, узагальнена назва слова 
в усій сукупності його форм і зна¬ 
чень. До тієї самої Л. належать, 
напр., усі відмінкові форми імен¬ 
ника «рука* в однині й множині 
та всі його значення, що розкрива¬ 
ються в контексті: верхня кінців¬ 
ка людини (брати щось руками), 
робоча сила (для будівництва по¬ 
трібні додаткові руки), манера 
писати (упізнав руку автора) ке¬ 
рівництво (взяв справу до своїх 
рук), згода на одруження (віддати 
серце й руку). 

М. А. Жовтобрюх. 
ЛЕКСИКА (від грец. — 
належний до слова) — словнико¬ 
вий склад мови або діалекту. Тер¬ 
мін Л. вживається також для назви 
сукупності слів певного автора 
чи твору (лексика П. Тичини, рома¬ 
ну А. Головка «Мати*). Л. стано¬ 
вить складну систему, одиниці 
якої — лексеми взаємопов’язані 
засобами словотвору (слова спіль- 
нокореневі, мотивовані спільною 
основою, утворені тими самими 
афіксами тощо), звуковим складом 
(іомоніми, пароніми), значенням 
(слова спільного семантичного по¬ 
ля, синоніми, антоніми). З стиліс¬ 
тичного погляду в Л. розрізняють¬ 
ся слова нейтральні, стилістично 
забарвлені, просторічні, профе¬ 
сійні, терміни. Л. будь-якої жи¬ 
вої мови постійно ПОПОВНЮЄТЬСЯ 
шляхом словотворення на основі 
власного матеріалу й іншомовними 
запозиченнями, зокрема інтер- 
націоналізмами. З істор. погляду 
виділяють сучасну Л. й лексичні 
архаїзми. 
Літ.: Сучасна українська літературна 
мова. Лексика і фразеологія. К., 
1973. М. А. Жовтобрюх. 
ЛЕКСИКОГРАФІЯ (від грец. 
Хє|ік6у — словник і ‘урасрсо— пи- 

101_ 
ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

Лейпціг. Пам'ятник 
Битви народів 1813. 
Збуд. 1898-1913. 

Ле Корбюзьє."’Адміні¬ 
стративний будинок на 
вулиці С. М. Кірова в 
Москві. 1929—36. 

Лекіф. 
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Лелекоподібні: 
1, 2 — бугайчик (Іхо- 
ЬгусЬиз тіпиіиз), са¬ 
мець і самка; 3, 4 — 
квак (Иусіісогах пу- 
сіісогах), самець і сам¬ 
ка; 5 — колпиця (Ріа- 
Іаіеа Іеисогосііа); 6 — 
велика біла чапля 
(Евгеііа аІЬа). 

Лемінги: 
1 — норвезький лемінг 
(Ьеттиз Іеттиз); 2 — 
копитний лемінг (Оісго- 
зіопух їогяиаїиз) в літ¬ 
ньому і зимовому хут¬ 
рі; З — сибірський ле¬ 
мінг (Ьетшиз зіЬігісиз). 

шу) — галузь мовознавства, що 
займається укладанням словників 
різного типу й призначення і 
розв’язує теоретичні проблеми 
словникової роботи. Існує тісний 
зв’язок між Л та ін. галузями 
мовознавства, передусім лексико¬ 
логією. Початки Л. у сх. слов’ян 
пов’язують з виникненням глоса¬ 
ріїв — рукописних словничків 
(13 ст.). У кін. 16 — на поч. 17 
ст. з’явилися перші друковані 
словники: «Лексись...» Л. Зиза- 
нія (1596) і «Лексіконь славенорос- 
скій» П. Беринди (1627). Цінними 
лексикографічними працями 17 ст. 
є рукописні словники Спіфанія 
Славинецького та А. Корецького 
Сатановського (надрук. 1973). З 
кін. 18 ст. у Л. на Україні осн. міс¬ 
це посідають перекладні укр.- 
рос. лексичні збірки й словники 
(Ф. Туманського, 1793; І. Котля¬ 
ревського, 1/98; О. Павловського, 
1818; О. Афанасьєва-Чужбинсько- 
го, 1855; М. Закревського, 1861; 
К. Шейковського, 1861; Ф. Піску- 
нова, 1873 і 1882, та ін.), а з 2-ї 
пол. 19 ст.— рос.-укр. словники 
(М. Левченка, 1874; М. Уманця 
та А. Спілки, 1893—98; Є. Тим- 
ченка, 1897—99, та ін.). Визнач¬ 
ним досягненням дожовтн. укр 
Л. був «Словарь української мови» 
за ред. Б. Грінченка (1907—09). 
Великих успіхів досягла укр. рад. 
Л., зокрема у створенні переклад¬ 
них словників. Укр. лексикогра¬ 
фи в повоєнний період створили 
« Українсько- російський словник» 
(т. 1—6, 1953—63), «Словник 
мови Шевченка» (т. 1—2, 1964), 
«Російсько-український словник» 
(т. 1—3, 1968, Держ. премія 
УРСР, 1971), «Словник староук¬ 
раїнської мови XIV—XV ст.» (т. 
1—2, 1977—78), «Словник україн 
ської мови» (т. 1—11, 1970—80) 
та інші, ряд термінологічних і 
спец, словників. Опубліковано 
багато досліджень з теор. питань 
лексикографії. 
Літ.: Москаленко А. А. Нарис істо¬ 
рії української лексикографії. К., 
1961; Горецький П. Й. Історія укра¬ 
їнської лексикографії. К., 1963; Щер- 
ба Л. В. Опьіт общей теории лексико- 
графии. В кн.: Щерба Л. В. Язьїковая 
система и речевая деятельность. Л., 
1974; Паламарчук Л. С. Українська 
радянська лексикографія. К., 1978; 
Лексикографічний бюлетень, в. 1—9. 
К., 1951—63. Л. С. Паламарчук. 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (від лексика 
і грец. А.6уод — вчення) — розділ 
мовознавства, об’єктом _ дослі¬ 
дження якого є словниковий склад 
мови, її лексика. Л. вивчає слово 
як найважливішу структурно-се¬ 
мантичну одиницю мови, а також 
його зв’язки з ін. словами, які 
створюють систему лексичних оди¬ 
ниць даної мови. З Л. тісно по¬ 
в’язані семасіологія, семантика, 
етимологія, вчення про словотвір 
і стилістика. Всередині Л. ви¬ 
діляється фразеологія. Серед осн 
проблем сучас. Л.— проблема ок¬ 
ремого слова як самостійної одини¬ 
ці лексико-фразеологічного складу 
мови, а також розрізнення і роз¬ 
межування омонімів та багатознач¬ 
них слів, стилістичне використан¬ 
ня слова тощо. Спираючись на по¬ 
няття корелюючих, або взаємо¬ 
пов’язаних, категорій, Л. дослі¬ 
джує моносемію і полісемію, си¬ 
нонімію й антонімію, вільне і 

зв’язане значення слів тощо. За¬ 
лежно від завдань і аспекту дослі¬ 
дження Л. розглядає словниковий 
склад у діахронічному плані (див. 
Діахронія) або в синхронічному 
(див. Синхронія). Л. є наук, ос¬ 
новою для створення словників 
різних типів (див. Лексикографія). 
Літ.: Ахманова О. С. Очерки по общей 
и русской лексикологии. М., 1957; 
Булаховський Л. А. Нариси з загаль¬ 
ного мовознавства. К., 1959; Сучасна 
українська літературна мова, кн. 4. 
Лексика і фразеологія. К., 1973. 

„ Л. С. Паламарчук. 
ЛЕКТОРІЙ (від лат. Іесіог — чи¬ 
тач, Іедо — читаю) — 1) Держав¬ 
ний або громадський заклад, який 
відає організацією публічних лек¬ 
цій. 2) Приміщення для лекцій. 
ЛЕКУВРЕР (Бесоиугеиг) Адрієн- 
на (5.IV 1692. Дамері — 20.ІІІ 
1730, Париж)— франц. актриса. 
3 1717 працювала в театрі <Коме- 
ді Франсез» (Париж). Ролі: в 
трагедіях П. Корнеля — Емілія 
(«Цінна»), Роксана («Іфігенія»), 
Ж. Расіна — Федра («Федра»), 
в комедіях Ж. Б. Мольєра — Ан- 
желіка («Жорж Данден») та ін. 
Л.— перша з франц. актрис, яка 
відмовилась від зовнішньо ефект¬ 
ної, наспівної класицистичної ма¬ 
нери виконання, прагнула глибоко 
розкрити внутрішнє життя своїх 
героїнь. 
ЛЕКЦІЯ (лат. Іесііо — читання) — 
систематичний, послідовний ви¬ 
клад навчального матеріалу, будь- 
якого питання, теми, розділу, пред¬ 
мету, методів науки. Л. бувають 
навчальними (одна з осн. форм 
навч. процесу й один з осн. методів 
викладання у вузі) і публічними 
(одна з осн. форм пропаганди й 
поширення політ, і наук, знань). 
Гол. вимоги до Л.: науковість, 
ідейність, доступність, єдність 
форми й змісту, емоційність ви¬ 
кладу, органічний зв’язок з ін. 
видами навч. занять — семінара¬ 
ми, виробничою практикою тощо. 
З 50-х рр. Л. транслюють по ра¬ 
діо й телебаченню. Вузами ви¬ 
даються курси Л. з різних ди¬ 
сциплін. 
ЛЕЛЕВЕЛЬ (Бє1є\ує1) Йоахім (22. 
III 1786, Варшава — 29.V 1861, 
Париж) — польс. історик, бурж. 
демократ. У 1808 закінчив Вілен¬ 
ський ун-т; вчителював у м. Кре¬ 
менці (тепер Терноп. обл.); 1815— 
24 — професор В і ленського і 
Варшав. ун-тів. За участь у таєм¬ 
них патріотичних орг-ціях позбав¬ 
лений цар. урядом права на викла¬ 
дання. В 1828 обраний до сейму. 
Під час польського повстання 
1830—31 — голова «Патріотич¬ 
ного товариства», член Тимчасо¬ 
вого уряду. Після поразки повстан¬ 
ня емігрував до Франції, один з 
ідеологів польс. демократичної 
еміграції. В 1834 в Брюсселі при¬ 
єднався до «Молодої Польщі». 
Виступив за спільну боротьбу 
польс. і рос. революціонерів проти 
царизму, за об’єднання польс. 
таємних орг-цій. У 1846 Л. всту¬ 
пив до Польського демократично¬ 
го товариства, 1847 — до міжнар. 
Демократичної асоціації, що ста¬ 
вила за мету єднання і братерство 
народів. Зблизився з К. Марксом 
і Ф. Енгельсом. Л.— основополож¬ 
ник романтичної школи в польс. 
історіографії. Автор праць з істо¬ 
рії Польщі й Литви. Розумів істор. 

процес як боротьбу класів, засу¬ 
джував нац. поневолення польс. 
феодалами білорус, і укр. трудя¬ 
щих. 
ЛЕЛЕКА, бусол (Сісопіа) — рід 
птахів ряду лелекоподібних. Довж. 
тіла до 110 см, маса до 4,5 кг. Опе¬ 
рення чорне з білим. Гніздиться на 
деревах та будівлях. В кладці 2— 
4, зрідка 1—7 білих яєць. Наси¬ 
джують кладку самець і самка про¬ 
тягом 32—34 діб. З види: Л. чор¬ 
ний, Л. білий, Л. далекосхідний, 
поширені в Європі, Азії й Африці. 
В УРСР Л. чорний (С. підга), 
поширений в Карпатах і на Поліс¬ 
сі, Л. білий, або чорногуз (С. сі¬ 
сопіа), — майже по всій території 
республіки. Живляться Л. комаха¬ 
ми, земноводними, зрідка плазу¬ 
нами. Л.— перелітні птахи. Охо¬ 
роняються законом. Іл. с. 100. 

Л. О. Смогоржевський. 
ЛЕЛЕКОПОДГБНІ, голінасті 
(Ргє55огє5, синонім Сісопіі£огтез) 
— ряд птахів. Довж. тіла 50— 
160 см, маса 130—5500 г. Нижня 
частина гомілки здебільшого не 
оперена. Дзьоб, шия і ноги у біль¬ 
шості видів довгі. У деяких Л. 
на потилиці, в ділянці вола або на 
плечах є неоперені частини шкіри 
або видовжені пера. Більшість Л. 
селяться колоніями на болотах, 
поблизу водойм. Гнізда будують 
на деревах, в кущах, на землі, да¬ 
хах будівель тощо. Кладку з 1—9 
яєць насиджують протягом 17— 
34 діб. Живляться дрібними земно¬ 
водними, рибами, іноді гризуна¬ 
ми. Пошир, по всій земній кулі, 
переважно у тропіках і субтропі¬ 
ках. В місцевостях з помірним 
кліматом Л.— перелітні птахи, а 
з теплим і жарким кліматом — осі¬ 
лі. В ряді 112 видів, що їх об’єд¬ 
нують у 5 родин. В СРСР — 24, 
в т. ч. в УРСР — 13 видів, що на¬ 
лежать до трьох родин: ібісові, 
лелекові і чаплеві. Деякі види 
(напр., лелеки білий, чорний, да¬ 
лекосхідний, біла чапля та ін.) 
охороняються законом. Викопні 
Л. відомі починаючи з еоцену 
(Англія), викопні рештки сучас¬ 
них видів — з плейстоцену. 

Л. О. Смогоржевський. 
ЛЕЛУДР (Беїоіг) Луїс Федеріко 
(н. 6.IX 1906, Париж) — аргент. 
біохімік, член Нац. АН США (з 
1960) , Амер. академії мистецтв (з 
1961) , Лондонського королівсько¬ 
го т-ва (з 1972). Закінчив ун-т в 
Буенос-Айресі (1932). Професор 
фізіології (з 1941), зав. біохім. 
лабораторією (з 1946) Ін-ту фізіо¬ 
логії при цьому ун-ті. Осн. праці 
присвячені вивченню перетворень 
вуглеводів у живих клітинах за 
участю нуклеозиддифосфатсаха- 
рів, установив шляхи біосинтезу 
і хім. структуру останніх, виділив 
і вивчив багато які ферменти вуг¬ 
леводного обміну. Нобелівська пре¬ 
мія, 1970. 
ЛЕЛЮШЕНКО Дмитро Данилович 
[н. 20.Х (2.ХІ) 1901, хутір Ново- 
кузнецький, тепер Зерноградсько- 
го р-ну Ростов, обл.] — рад. військ, 
діяч, генерал армії (1959), двічі 
Герой Рад. Союзу (1940, 1945), 
Герой ЧССР (1970). Член КПРС 
з 1924. Н. в сел. сім’ї. В Рад. Ар¬ 
мії— з 1919. Учасник громадян, 
і рад.-фіші. (1939—40) воєн. У 
1933 закінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе, 1949 — Академію 
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Генштабу. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, командуючи стрі¬ 
лецькими й танковою арміями, 
брав участь у боях, зокрема на 
Пд.-Зх., 3-му, 4-му та 1-му Укр. 
фронтах. Після війни Л.— 
команд, армією, бронетанк. і меха¬ 
нізованими військами Групи рад. 
окупаційних військ. З 1956 — 
команд, військами Забайкальсько¬ 
го, Уральського військ, округів. 
У 1960—64 —голова ЦК ДТСААФ 
З 1964 — на керівній роботі в М-ві 
оборони СРСР. Автор книги 
«Москва — Сталінграл — Берлін 
— Прага Записки командарма» 
(1970). Нагороджений 4 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, ін. орденами, медалями. 
ЛЕЛ^ВСЬКИЙ Микола Семено¬ 
вич [1853 — 19.11 (4.III) 1905, Пе¬ 
тербург, похований у Києві] — 
рос. вчений-гідротехнік. Закінчив 
(1875) Петерб. ін-т інженерів шля¬ 
хів, працював у комісії по вивчен¬ 
ню й опису судноплавних річок 
Росії. Під керівництвом Л. 1875— 
84 виконано значні дослідні і 
виправні роботи на рр. Прип’яті та 
Дніпрі біля Києва. З 1894 Л.— 
нач. Катеринослав. відділення 
Київ, округу шляхів, з 1898 — нач. 
цього округу. Осн. праці — з пи¬ 
тань руслової гідротехніки. 
Літ.: Проскуряков А. К. В. М. Лох- 
тин и Н. С. Лелявский — основатели 
учення о формировании русла. Л., 
1951. 
ЛЕЛЯКГВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
НАФТИ — в Прилуцькому р-ні 
Черніг. обл. УРСР. Пов’язане з 
Леляківською брахіантикліналь- 
ною складкою (див. Брахіантиклі¬ 
наль) завдовжки 12 км і завширш¬ 
ки 6,5 км. У геол. будові родовища 
беруть участь палеозойські, мезо¬ 
зойські та кайнозойські відклади. 
Нафта — у відкладах нижньоперм- 
ського і верхньокам.-вуг. віку; 
осн. запаси — у вапняках, доло¬ 
мітах і пісковиках верхньокам.- 
вуг. та нижньопермського віку. 
Глиб, залягання нафт, покладів 
1830—1910 м. Густ. нафти 805,6 
кг/м3. Вміст парафіну 1,85%, 
смол — 5,4% , сірки — 0,26% . Родо¬ 
вище відкрито 1962, експлуатують 
з 1967. Нафта родовища надхо¬ 
дить на Кременчуцький нафтопе¬ 
реробний завод. В. В. Крот. 
ЛЕЛЬ, Полель — у міфології зх. 
і сх. слов’ян бог шлюбу й любові, 
син Лади. Одно з дуже давніх, але 
другорядних поганських божеств. 
Згадки про Л. збереглися в 
слов’янському фольклорі. 
лЄльчицька НАРАДА ПАР¬ 
ТИЗАНІВ УКРАТНИ 1943 — роз¬ 
ширена нарада нелегального ЦК 
КП(б)У і командно-політ. складу 
партизанських з’єднань України 
під час Великої Вітчизняної війни 
1941—45. Відбулася 23—29.V 1943 
на тер. Лельчицького р-ну Полісь¬ 
кої (тепер Гомельської) обл. в роз¬ 
ташуванні партизанського з’єд¬ 
нання під командуванням О. М. 
Сабурова. Нарада заслухала і 
обговорила повідомлення коман¬ 
дирів і комісарів з’єднань про під¬ 
сумки бойової і політ, діяльності 
партизанів восени — взимку 1942— 
43 і накреслила заходи щодо ви¬ 
конання весняно-літнього плану 
бойових дій. Роботою наради керу¬ 
вав секретар ЦК КП(б)У Д. С. 
Коротченко. 

ЛЕМ (Бет) Станіслав (н. 12.IX 
1921, Львів) — польс. письменник. 
У 1939—41 вчився у Львів, мед. 
ін-ті. Широку популярність здо¬ 
був наук.-фантастичними романа¬ 
ми «Астронавти» (1951), «Магелла- 
нова хмара» (1955), «Едем» (1959), 
«Соляріс» (1961, однойменний рад. 
фільм, 1972), «Голос Неба» та ін. 
Нерідко звертається до гротеску, 
сатири (-«Зоряні щоденники Ійона 
Тихого», 1957; -«Вторгнення з Аль- 
дебарана», 1959;«Кіберіада», 1965). 
Багато творів К. належить до 
жанру «роману-попередження» 
(«Повернення з зірок», 1961, тощо). 
Автор детективних та автобіограф. 
(«Високий замок», 1966) романів, 
філос. («Сума технології», 1964; 
«Абсолютний вакуум», 1971), лі¬ 
тературознавчих («Філософія ви¬ 
падку», 1968) праць. 
Те.: Укр. перек л.— Кіберіада. 
К., 1968; Зоряні щоденники Ійона 
Тихого. «Всесвіт», 1961, № 9; Конгрес 
футурологів. «Всесвіт», 1971, № 6; По¬ 
вернення з зірок. Львів, 1976; Рос. 
п е р е к л.— Навигатор Пиркс.— Го¬ 
лос Неба. М., 1971; Солярне.—Здем. 
М., 1973; Избранное, М., 1976. 

\Г. Ф. Федосєев. 1 
ЛІіМА (ірец Атішш) в мате¬ 
матиці — допоміжне тверджен¬ 
ня, яке використовується при до¬ 
веденні однієї або кількох теорем. 
Термін ввели давньогрец. геометри; 
особливо часто зустрічається у 
Архімеда. 
ЛЕМ Б (ЕатЬ) Уїлліс Юджін (н. 
12. VII 1913, Лос-Анджелес) — 
амер. фізик, член Національної 
АН США (з 1954). Закінчив Калі¬ 
форнійський ун-т (1934). З 1948 — 
професор Колумбійського та ін. 
ун-тів США. Осн. наук, праці—з 
атомної і ядерної фізики, кванто¬ 
вої електроніки та прискорюваль- 
ної техніки. Зокрема, експери¬ 
ментально визначив (1947) зсув 
енерг. рівнів у атома водню (див. 
Лембівський зсув рівнів), розро¬ 
бив (1962) теорію газового лазера. 
Нобелівська премія, 1955. 
ЛЕМБІВСЬКИЙ ЗСУВ РІВНІВ 
— розщеплення пар енергетичних 
рівнів воднеподібних атомів, які 
за релятивістською квантовою ме¬ 
ханікою, основаною на Дірака рів¬ 
нянні, мають збігатися. Відбу¬ 
вається внаслідок взаємодії елек¬ 
трона з його власним електромагн. 
полем. Л. з. р., передбачений і роз- 
ахований квантовою електро- 
инамікою, служить одним з най¬ 

важливіших її експериментальних 
обгрунтувань. Вперше розщеплен¬ 
ня найближчого енерг. рівня атома 
водню виміряли методом радіо¬ 
спектроскопії в 1947 амер. фізи¬ 
ки У. Ю. Лемб та Р. Різерфорд. 
Зсув осн. енерг. рівня найбільш 
точно визначено т. з. методом дво- 
фотонного поглинання. 
Літ.: Ельяшевич М. А. Атомная 
и молекулярная спектроскопия. М., 
1962; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. 
Квантовая механика. Кратний курс 
теоретической физики, кн. 2. М., 1972. 

/. І. Конділенко. 
ЛЕМЕРСЬЄ (Ле Мерсьє: Бетег- 
сіег, Бе Мегсіег) Жак (ол. 1585, 
Понтуаз, Іль-де-Франс —4.VI 1654, 
Париж) — франц. архітектор. У 
1607—13 навчався в Римі. В 
своїх спорудах традиції Відроджен¬ 
ня поєднував з характерними 
рисами класицизму та італ. барок¬ 
ко (зх. корпус з «Павільйоном го¬ 

динників» і частина пн. корпусу 
Лувру, з 1624; палац Рішельє, 
т. з. Пале-Руайяль, 1629—36; бу¬ 
динок Сорбонни, з 1629, з церк¬ 
вою, 1635—54; всі — в Парижі). 
Створив проект м. Рішельє (Пуа- 
ту, з 1627) з симетричним плану¬ 
ванням вулиць і парку. 
ЛЕМЕШЕВ Сергій Якович [27.УІ 
(10.VII) 1902, с. Старе Князєво, 
тепер Калінін. обл.— 26.VI 1977, 
Москва] — рос. рад. співак (лірич¬ 
ний тенор), нар. арт. СРСР (з 
1950). Член КПРС з 1948. В 1925 
закінчив Моск. консерваторію. В 
1926—31 працював у театрах 
Свердловська і Тбілісі. В 1931— 
65 — соліст Великого театру СРСР, 
1959—61 — худож. керівник опер¬ 
ної студії при Моск. консерваторії. 
Серед кращих партій: Ленський 
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), 
Володимир («Дубровський» На¬ 
правника), Берендей, Левко («Сні¬ 
гуронька», «Майська ніч» Рим¬ 
ського-Корсакова), Герцог («Рі- 
голетто» Верді), Фауст, Вертер 
(однойменні опери Гуно і Массне). 
В камерному репертуарі Л. була 
рос. класична і рад. музика, рос. 
та укр. нар. пісні. Виконував 
також романси на тексти Т. 
Шевченка, твори К. Стеценка, 
М. Лисенка й ін. укр. композито¬ 
рів. Знімався у фільмі «Музична 
історія» (1940). Нагороджений З 
орденами Леніна, орденом «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941. 
Те.: Путь к искусству. М., 1974. 
Літ.: Грошева Е. Сергей Яковлевич 
Лемешев. М., 1960. 

ЛЕМІНГИ — збірна назва тварин 
род. хом’якових підродини полів- 
кових ряду гризунів. Тіло (довж. 
9—15 см) кремезне, кінцівки ко¬ 
роткі з видовженими кігтями, які 
взимку дуже розростаються, у 
деяких видів набувають форми 
копит. Волосяний покрив висо¬ 
кий, густий, м’який, сірувато-ко¬ 
ричнюватого кольору, на зиму 
стає білим. Рослиноїдні. У сплячку 
не впадають. Розмножуються 
кілька разів на рік, у кожному 
приплоді по 4—9 малят. Бл. 20 
видів, пошир, у пн. районах Євро¬ 
пи, Азії та Пн. Америки; в СРСР — 
4 види, в УРСР відсутні. Виділя¬ 
ють 2 триби Л.— справжні Л. 
(Ееттіпі) та копитні Л. (Бісго- 
зіопухіпі), що включають 3 сучас. 
роди: лісовий Л. (Муориз), справж¬ 
ній Л. (Ееїшпиз) та копитний Л. 
(Бісгозіопух). Л. є осн. кормом 
тундрових і лісотундрових хутро¬ 
вих звірів. Викопні Л. ВІДОМІ 
починаючи з пліоцену Пн. Америки. 
Рештки копитних Л. знайдено 
в плейстоценових відкладах Ук¬ 
раїни. В. О. Топачееський. 
Л£МКИ — етнографічна група ук¬ 
раїнців, які здавна жили в Карпа¬ 
тах на схилах Низьких Бескидів. 
Відмінності в г-ві, побуті, культу¬ 
рі, мові Л. були зумовлені відір¬ 
ваністю від осн. укр. земель, склад¬ 
ними природними умовами та 
взаємовпливами між Л. і сусідніми 
народами (поляками, словаками, 
угорцями). Л. протягом століть 
перебували під гнітом угор., австр., 
польс. феодалів та місц. укр. 
експлуататорів. Це зумовило госп. 
відсталість Л. Осн. заняттями їх 
були землеробство і скотарство (на 
полонинах). Розвивалися домашні 

ЛЕМКИ 

Й. Лелевель. 

Д. Д. Лелюшенко. 

С. Я. Лемешев. 
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Ріка Лена. 

Лемніската Бернуллі. 

Лемурові: 
1 — лемур звичайний, 
або ката; 2 — мишачий 
■емур. 

промисли: ткацтво, гончарство, 
різьбярство та ін. Постійні злидні 
змушували Л. наймитувати або 
емігрувати до США, Канади, Ар- 
гентіни. За роки Рад. влади вна¬ 
слідок соціалістичних перетворень 
у житті Л. сталися докорінні зміни. 
Л. працюють у колгоспах і в пром- 
сті. Ліквідовано неписьменність, 
зросла інтелігенція. Розквітли ху- 
дож. промисли, зокрема фігурне 
різьблення на дереві. В зв’язку 
з обміном населення між Польщею 
і СРСР після створення ПНР ба¬ 
гато Л. переселилося з Лемківщи- 
ни на тер. Львівської, Тернопільсь¬ 
кої та Миколаївської областей. 
Тепер межі лемківського етногр. 
району виразно не окреслюються. 

л Ю.Г. Гошко. 
лемківські ГОВІРКЙ — говір- 
ки укр. мови, які належать до 
її південно-західного наріччя. 
Розмовляють цими говірками лем¬ 
ки. Характерні риси: ствердіння 
давніх м’яких приголосних у кін¬ 
ці слів (ден, палец), в у функції 
прийменника й префікса перехо¬ 
дить у т, х (гвбд’і, х комбр’і, гдо- 
ва, хчйти), закінчення -ом в оруд¬ 
ному відмінку іменників жіночого 
роду й узгоджених з ними прик¬ 
метниках та займенниках (добром 
жоном, мбйом руком), закінчення 
-ьі у називному відмінку множини 
прикметників і займенників (чбр- 
ньі, твердьі) тощо. Одномісний 
постійний наголос (на передостан¬ 
ньому складі слова). 

М. М. Оншикевич. 
<л£мко-соіЬз» — етнічна куль¬ 
турно-освітня організація в США 
(м. Монро, штат Нью-Йорк, має 
відділи в Канаді). Засн. у січні 
1929. Об’єднує представників тру¬ 
дової еміграції лемківського по¬ 
ходження (див. Лемки), які виїха¬ 
ли до Америки в кін. 19—на поч. 
20 ст., та їхніх нащадків. Видає 
газ. -«Карпатська Русь» (лемківсь¬ 
ким діалектом і англ. мовою) і 
журн. -«Карпати» (англ. мовою). 
Підтримує культур, зв’язки з респ. 
громад, орг-ціями УРСР, висту¬ 
пає за мир і дружбу між народа¬ 
ми, за зміцнення добросусідських 
відносин між США і СРСР. 

В. Л. Чорний. 
ЛЕМНІСКАТА (лат. Іешпізсаіа — 
прикрашена стрічками, від грец. 
Хіишіохоє — стрічка чи пов’язка 
з вовни) — плоска крива, що є 
геометричним місцем точок М, 
добуток віддалей кожної з яких 
до заданих точок (фокусів) Ри 
Р2у Рп дорівнює даному числу. 
Якщо п = 2 і дане число дорівнює 
квадратові половини міжфокус- 
ної віддалі а, то крива наз. лем¬ 
ніскатою Бернуллі 
(мал.). Коли Рі (—а; 0) і Р2 (а; 0), 
то її рівняння у прямокутних де- 
картових координатах має ви¬ 
гляд: (х2 -І- у2)2 — 2а2 (х2 — у2) = 
= 0, у полярних — р2 = 2а2 соз 2<р; 
площа, обмежена нею, дорівнює 
2а2. Лемніската Бернуллі — окре¬ 
мий випадок Кассіні овала. Впер¬ 
ше дослідив її Я. Бернуллі 1694. 
ЛЕМОНЬЕ (Ьешоппіег) Каміль 
(24.III 1844, Іксель, поблизу 
Брюсселя — 13.VI 1913, там же) — 
бельг. письменник і мистецтвозна¬ 
вець. Писав франц. мовою. Один з 
організаторів <Молодої Бельгії». 
Роман «Кровопивця» £1886) — 
про стихійний виступ бельг. ро¬ 

бітників-металургів проти визиску¬ 
вачів. Належав до натуралістів 
(див. Натуралізм), але в його тво¬ 
рах є сильні реалістичні й роман¬ 
тичні елементи. В останніх романах 
заперечував капіталістичну цивілі¬ 
зацію і протиставляв їй життя в 
органічній єдності з природою 
(«Адам і Єва», 1899, та ін.). Ав¬ 
тор мистецтвознавчої книги про 
П. П. Рубенса «Наші фламандці» 
(1869). 
Те.: Укр. перек л.— Весела про¬ 
ща. К., 1959; Рос. перек л.— 
Завод. М., 1929; Конец буржуа. 
М.—Л., 1963. Л С. Наливайко. 

ЛЕМПГРА (ісп. Іетріга) — грошо¬ 
ва одиниця Республіки Гондурас, 
поділяється на 100 сентаво. Запро¬ 
ваджена 1926. За офіц. курсом 
1 Л. дорівнює 0,5 лол. США (1979). 
ЛЕМУРОВІ, лемуриди, лему¬ 
ри (Ьетигісіае) — родина ссавців 
підряду півмавп ряду приматів. 
Довж. тіла 13—90 см, хвоста 16— 
55 см, задні кінцівки довші від 
передніх, п’ятипалі, з нігтями 
(крім другого пальця стопи). Во¬ 
лосяний покрив яскраво забарвле¬ 
ний. 
Переважно стадні, нічні або при¬ 
смеркові тварини, добре лазять 
по деревах, живляться рослинами 
або їхніми плодами, комахами. 
Самка раз на рік народужє 1—2 
малят. 
Понад 6 родів з 14 видами, пошир, 
у тропічних лісах Мадагаскару та 
сусідніх островів. Найвідоміші 
представники Л.: лемур звичайний, 
або ката (Ьетіїг саПа), витонче¬ 
ний лемур, або півмак сірий (На- 
раїешиз бгісеи), мишачий лемур, 
або мікроцебус мишачий (Місго- 
сеЬиз тигіпиз). Викопні рештки 
Л. відомі з третинних відкладів 
Зх. Європи та Пн. Америки. 

Г. П. Зіневич. 
ЛЕН (нім. Ьеііп), феод — у Ні¬ 
меччині та ін. країнах Зх. Європи 
за часів феодалізму володіння (з 
12 ст. спадкове), що його надавав 
сеньйор своєму васалові (леннико¬ 
ві) на умовах виконання ним 
військ, або адм. служби. Найчасті¬ 
ше Л. була земля разом з крі¬ 
паками, рідше — рухоме майно або 
ін. джерела прибутків. 
л£на — одна з найбільших рік 
СРСР і земної кулі, основна водна 
магістраль Сх. Сибіру. Тече тери¬ 
торією Ірк. обл. РРФСР та Якут. 
АРСР. Довж. 4400 км, площа бас. 
2490 тис. км2. Бере початок на зх. 
схилах Байкальського хр., впадає 
в море Лаптєвих. Від витоку до 
впадіння Вітіму Л. тече гірською 
місцевістю у вузькій долині з ур¬ 
вистими схилами, які подекуди 
наближаються до річища, утворю¬ 
ючи т. з. щоки. Багато перекатів, 
порогів. На середній ділянці, до 
впадіння Алдану, долина розширю¬ 
ється, лише подекуди береги круті, 
мають вигляд стовпів химерної 
форми («Ленські стовпи» та ін.). 
Ріка стає повноводною, шир. її 
1—2,5 км, глиб. 16—20 м. У ниж¬ 
ній течії шир. долини досягає ЗО 
км, річище розгалужується на 
протоки, заг. шир. його до 5 км. 
Л. має велику дельту (пл. майже 
ЗО тис. км2, найбільша в СРСР), 
розчленовану на численні рукави, 
що утворюють понад 1600 островів. 
Найбільші протоки дельти: Биков- 
ська (сполучає Л. з бухтою Тіксі, 

завдовжки бл. 110 км), Трофимов- 
ська, Оленьокська. Гол. притоки: 
Кіренга, Вітім, Ольокма, Алдан 
(праві), Нюя, Вілюй (ліві). Жив¬ 
лення переважно снігове й дощове. 
Характерні весняне водопілля й 
літньо-осінні дощові паводки. Пе¬ 
ресічна витрата води біля м. Кірен- 
ська 1100 м3/с, у гирлі — бл. 
17 000 м3/с. За сумарним річним 
стоком (540 км3) Л. займає друге 
місце в СРСР після Єнісею. За¬ 
мерзає Л. у жовтні, скресає у 
травні — червні. Під час льодохо¬ 
ду бувають великі затори, що ви¬ 
кликають значні підняття рівня 
води, характерні полії. Л. судно¬ 
плавна майже на всьому протязі 
(від гирла до с. Качуга). Регу¬ 
лярне судноплавство від Усть-Ку- 
та до бухти Тіксі. Навігація три¬ 
ває від 130 днів у пониззі до 160 
днів у верхів’ї. Гол. вантажі: ліс, 
хутро, золото, смола, прод. това¬ 
ри. Осн. порти: Качуг, Жигалово, 
Осетрово (сучас. порт в Усть-Ку- 
ті), Кіренськ, Ленськ, Ольок- 
мінськ, Якутськ, Жиганськ, Бу- 
лун. У верх, течії Л. перетинає 
траса Б айкало-Амурської магіст¬ 
ралі. Л. і ріки її басейну мають 
великі запаси гідроенергії; спору¬ 
джено Вілюйську ГЕС. Басейн рі¬ 
ки багатий на корисні копалини: 
золото, алмази, вугілля та ін. 
Рибний промисел розвинутий гол. 
чин. у нижній течії (муксун, нель- 
ма, омуль, таймень, налим). 
Літ.: Ресурси поверхностньїх вод 
СССР, т. 17. Ленско-Инди гире кий 
район. Л., 1972; Река Лена. Фотоаль¬ 
бом. М., 1979. Г. В. Бачурин. 

ЛЕНАРД (Ьепагсі) Леопольд (1879, 
Свибне, поблизу Радечів, тепер 
Югославія — 1962, Белград) — 
словен. літературознавець, публі¬ 
цист і перекладач. З 1921 жив у 
Белграді. В 1941 зазнав пересліду¬ 
вань з боку фашистів. Автор праць 
про літ. і культур, життя слов’ян, 
народів. Переклав деякі твори М. 
Лєрмонтова, оповідання «Добрий 
заробок» І. Франка, повість «Зем¬ 
ля» й окремі новели О. Кобилян- 
ської тощо. В 1903 відвідав Украї¬ 
ну, зустрічався з О. Кобилянсь- 
кою. 
Те.: Укр. перек л.— Ольга Ко- 
билянська. В кн.: Ольга Кобилянська 
в критиці та спогадах. К., 1963. 
Літ.: Погребенник Ф. Леопольд Ле- 
нард і українська література. «Все¬ 
світ». 1978, № 2. 

Ф. П. Погребенник. 
ЛЕНАРТ (Ьепагі) Йозеф (н. З.ІУ 
1923, Ліптовська Порубка) — 
держ. і парт, діяч ЧССР. Член 
Компартії Чехословаччини з 1943. 
Учасник Словацького національно¬ 
го повстання 1944. З 1945 — на 
парт, та госп. роботі. В 1953—56 
навчався у ВПШ при ЦК КПРС 
у Москві. В 1956—58 — 1-й секре¬ 
тар Братіславського обкому КП 
Словаччини, 1958—62 — секре¬ 
тар ЦК КПС, 1960—63 — член 
Президії ЦК КПС; 1962—63 — 
голова Словацької нац. ради. В 
1963—68 — голова уряду ЧССР; 
1968—70 — секретар ЦК КПЧ, з 
1970 — 1-й секретар ЦК КПС. З 
1971 — голова Нац. фронту Сло¬ 
ваччини. З 1958 — член ЦК, 1962— 
68 і з 1970 — член Президії ЦК, 
1968—69 — кандидат у члени Пре¬ 
зидії ЦК КПЧ. У 1960—68 — депу¬ 
тат Нац. зборів, з 1969 — Феде¬ 
ральних зборів ЧССР. 





1 

2 

До ст. Ленін В. І. 

1. Сім’я Ульянових. 1874. 

2. В. І. Ленін серед членів петербурзького «С оюзу боротьби за визволення 
робітничого класу». І Іетербург. Лютий 1897. 

3. В. І Ленін обходить фронт військ Всевобучу на Красній площі. Москва. 
25 травня 1919. 

З 



До ст. Ленін В. І. 

1. В. І. Ленін керує засіданням Раднаркому. З жовтня 
1922. 

2. В. І. Ленін і Н. К. Крунська на урочистому мітингу, 

присвяченому відкриттю електростанції в селі Кашині 
(тепер Волоколамського р-ну Московської обл.). 14 лис¬ 

топада 1920. 

3. В. І. Ленін виступає з доповіддю про Квітневі тези. 

Петроград. 4(17) квітня 1917. 

4. В. І. Ленін виступає на засіданні II конгресу Комінтер¬ 

ну. Петроград. 19 липня 1920. 

5. В. І. Ленін виголошує промову на відкритті тимчасо¬ 

вого пам’ятника К. Марксу і ф. Енгельсу. Москва. 7 лис¬ 

топада 1918. 



5 

6 

7 

8 

9 

До ст. Ленінград. 

1. Ленінград. Панорама міста з Ісаакіївсько 
го собору. 
2. Арка будинку Головного штабу Арх. 
К. І. Россі. 1819—29. Вид з Двірцевої площі. 
3. Смольний інститут. Арх. Дж. Кваренгі. 
1806—08. Головний фасад. 
4. Аничков палац і Аничков міст через річ¬ 
ку фонтанку. 
5. Вид на Двірцеву набережну. 
6. Перспектива набережних Зимової ка 
навки. 

7. Новий Ермітаж. Арх. Л. Кленце, за учас¬ 
тю В. П. Стасова і М. Є. Єфімова. 1839—52. 
8. Єлагін палац Архітектор К І. Россі. 
1818-22. 
9. Будинок Біржі Арх. Ж. Тома де Томон 
1805—10. 
10. Площа Перемоги. Пам’ятник героїчним 
захисникам Ленінграда в роки Великої Віт¬ 
чизняної війни 1941—45 і розгрому німецько- 
фашистських військ під Ленінградом 1944. 
Скульптор М. К. Анікушин, арх. С. Б. Спе- 
ранський і В. О. Каменський. 1975 

10 
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ЛЕНАРТСЗВИЧ (Ьепагіочуісг) Те- 
офіль (27.11 1822, Варшава — З.ІІ 
1893, Флоренція, похований у 
Кракові) — польс. поет. Перші 
збірки поезій — «Польська зем¬ 
ля...» і «Чотири малюнки» (обидві 
— 1848). На революційні події 
1848 відгукнувся кількома пат¬ 
ріотичними віршами. З 1851 — в 
еміграції (Бельгія, Франція, Іта¬ 
лія). Збірки «Ліронька» (1855), 
«Нова ліронька» (1859), «Луни 
надвіслянські» (1868) пройняті 
глибоким патріотизмом. Автор 
збірок «Поезії» (1863), «Вибрані 
поезії» (1876), «Народні ритми» 
(1881). Центр, місце в творах 
Л. займали теми польс. села, жит¬ 
тя і звичаїв народу. Перекладав і 
переспівував польс. мовою укр. 
нар. пісні. В 1842—43 подорожу¬ 
вав по Галичині. Літ. спадщину 
Л. високо оцінив І. Франко. 
Те.: Укр. п е р е к л.— [Вірші]. 
В кн.: Антологія польської поезії, 
т. 1. К., 1979. С. В. Далавурак. 
ЛЕНАУ (Ьепаи) Ніколаус (справж. 
ім’я та прізв.—'Ніколаус Франц 
Німбш Едлер фон Штреленау; 
13.VIII 1802, Чатад, Угорщина — 
22.VIII 1850, Обердеблінг, побли¬ 
зу Відня) — австр. поет. Хоча Л. 
були властиві і соціальний песи¬ 
мізм, і «світова скорбота», його 
романтичні твори — зб. «Польські 
пісні» (1832), соціально-філос. пое¬ 
ми «Фауст» (1836), «Савонарола» 
(1837), «Ян Жижка» (1837—42), 
«Альбігойці» (1842) та ін.— прой¬ 
няті ненавистю до бурж. дійсності, 
ідеями демократизму, співчуттям 
до нац.-визвольних рухів. Укр. 
мовою вірші Л. перекладали І. 
Франко, П. Грабовський. 
Те.: Рос. п е р е к л.—Стихотворе- 
еия.— Ян Жижка. М., 1956. 

Н. М. Матузова. 
ЛбНГЛЕНД (Ьапвіапсі) Уїльям 
(близько 1332, Клебері-Мортімер, 
графство Шропшір — бл. 1400) — 
англ. поет. В алегоричній поемі 
«Видіння Уїльяма про Петра Ора¬ 
ча» (1362) викривав соціальні й 
моральні пороки феод, суспільст¬ 
ва, відтворив настрої англ. селян¬ 
ства напередодні сел. повстання 
1381. Ідеї та образи поеми набули 
великої популярності в часи Ре¬ 
формації та англ. бурж. революції 
17 ст., вплинули на дальший роз¬ 
виток англ. філос. сатири (Дж. 
Беньян, Дж. Свіфт). 
Те.: Рос. перекл.— Видение 
Уильяма о Петре Пахаре. М.—Л., 
1941. Н. Ю. Жлуктенко. 

Л £ Н Г М Ю Р (ЬапЕтиіг) Ірвінг 
(31.1 1881, Бруклін, адм. р-н Нью- 
Йорка — 16.VIII 1957, Фалмут, 
шт. Массачусетс) — амер. фізик 
і фізико-хімік, член Національної 
АН СІЛА. Закінчив Колумбійсь¬ 
кий гірничий ін-т (1903) та Гет- 
тінгенський ун-т (1906). Осн. наук, 
дослідження стосуються електр. 
розрядів у газах та адсорбції газів 
на твердих поверхнях. Зокрема, 
запропонував формулу для густи¬ 
ни емісійного струму (1913), вста¬ 
новив існування границі адсорб¬ 
ції і подав рівняння ізотерми 
адсорбції (1916), перший увів 
поняття плазми та плазмових 
коливань (1929). Нобелівська пре¬ 
мія, 1932. 
Л£НГНІК Фрідріх Вільгельмович 
[12 (24).І 1873, м. Гробіня, тепер 
Лієпайського р-ну Латв. РСР — 
29.XI 1936, Москва] — рад. парт. 

і держ. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1893. Н. в сім’ї вчителя. 
В с.-д. русі з 1893. В 1896 закінчив 
Петерб. технологічний ін-т. Того 
самого року вступив до петербур¬ 
зького «Союзу боротьби за ви¬ 
зволення робітничого класу ь. В 
жовтні 1896 заарештований, 1898 
засланий на 3 роки до Сх. Сибіру. 
В 1899 в числі 17 засланих соціал- 
демократів підписав «Протест ро¬ 
сійських соціал-демократів» проти 
«економістів», складений В. І. 
Леніним. Після повернення з за¬ 
слання (1901) був агентом <Искрьі> 
в Катеринославі, Самарі, Києві. 
У 1902 обраний до Орг. к-ту по 
скликанню II з’їзду РСДРП. На 
II з’їзді заочно обраний членом 
ЦК, членом Ради партії від ЦК 
РСДРП. Член «Північного бюро» 
ЦК у Москві. В 1905—17 вів 
парт, роботу в Ревелі, Катерино¬ 
славі , Олександрійську, Новочерка¬ 
ську, Москві, Петрограді. Учасник 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції 1917 в Петрограді. В 
1917 — 23 працював у Наркомосі 
РРФСР, ВРНГ, Наркоматі РСІ, 
Наркоматі зовн. торгівлі. З 1932 — 
заступник голови Всесоюзного 
т-ва старих більшовиків. На XII— 
XV з’їздах партії обирався членом 
ЦККВКП(б). Т. Т. Гриценко. 
«ЛЕНД-АРТ» (англ. Іапсі агі), зем¬ 
ляне мистецтво — різновид аван¬ 
гардизму в мистецтві країн Зх. 
Європи і, особливо, СІЛА в 60-х 
рр. 20 ст., пов’язаний з різного ро¬ 
ду переоформленнями реально іс¬ 
нуючих природних об’єктів або ці¬ 
лих ландшафтів. Представники 
«Л.-а.»(Р. Морріс, Д. Оппенгейм, 
М. Хейзер та ін.), демагогічно ви¬ 
правдовуючи свою творчість як 
«реакцію на сучас. екологічну кри¬ 
зу», проводили «акти естетичного 
вторгнення» в навколишнє середо¬ 
вище: проривали в землі траншеї, 
канали, ями, обтесували скелі або 
брили льоду, надавали нової кон¬ 
фігурації берегам тощо. 
Літ.: Модернизм. Анализ и критика 
основних направлений. М., 1973. 

М. М. Соколов. 

ЛЕНД-ЛІЗ (англ. Іепсі-Іеазе, від 
Іепсі — позичати і Іеазе — здавати 
в оренду) — система передачі 
Сполученими Штатами Америки у 
формі позики, оренди, обміну бо¬ 
йової техніки, боєприпасів та ін¬ 
ших товарів і послуг союзникам 
по антигітлерівській коаліції в пе¬ 
ріод другої світової війни 1939— 
45. Закон про Л.-л. схвалив конгрес 
США 11. III 1941, заяву про при¬ 
пинення поставок зроблено 21. 
VIII 1945. Країни, яким США по¬ 
давали допомогу, укладали з ними 
відповідні двосторонні угоди. Уго¬ 
ду між США і СРСР про Л.-л. 
підписано 11.VII 1942. Поставки 
по Л.-л. одержали 42 країни, на 
заг. суму 46 млрд. дол., у т. ч. 
поставки країнам Брит. імперії 
становили понад ЗО млрд. дол., 
СРСР — 9,8, Франції — 1,4, 
Китаю — 0,6, ін. країнам — 0,8 
млрд. дол. У свою чергу, США 
одержали від своїх союзників ма¬ 
теріалів і послуг на 7,3 млрд. дол. 
Після закінчення війни розрахун¬ 
ки США по Л.-л. з капіталістич. 
країнами було врегульовано. З 
СРСР вони значно ускладнювали¬ 
ся внаслідок дискримінаційних ви¬ 
мог з боку США, відмови від ура¬ 

хування величезних втрат СРСР у 
війні. Протягом 1947—48, 1951— 
52, 1960 та 1972 між СРСР і США 
велись переговори про розрахунки 
по Л.-л., в результаті яких СРСР 
повернув США частину майна, в 
т. ч. мор. судна. США 1972 по¬ 
годились, як це передбачено осн. 
угодою, вважати розрахунки по 
Л.-л. складовою частиною нормалі¬ 
зації торг.-екон. відносин між дво¬ 
ма країнами, включаючи надання 
СРСР режиму найбільшого сприян¬ 
ня в торгівлі та кредитів. На цій 
основі було досягнуто угоди про 
остаточні розрахунки по Л.-л., але 
вона не набула чинності у зв’язку 
з дискримінаційними щодо СРСР 
вимогами США. 
Поставки по Л.-л. сприяли роз¬ 
ширенню вироби. США в роки 
війни і збагаченню монополій за 
рахунок урядових замовлень. Піс¬ 
ля війни урядові кола США вико¬ 
ристали систему Л.-л. для проник¬ 
нення амер. капіталу в країни Єв¬ 
ропи й Азії, посилення залежності 
їх від США. М. Й. Лозюк. 
ЛЕНДЛОРД (англ. Іапсіїогсі — по¬ 
міщик, земельний лорд) — у се¬ 
редньовічній Англії великий фе¬ 
од. землевласник, лорд; у Велико¬ 
британії — великий капіталістич¬ 
ний земельний власник, що одер¬ 
жує земельну ренту. 
ЛЕНДіЬК Юстина Володимирівна 
(н. 13.IV 1950, с. Саджівка, тепер 
Гусятинського р-ну Терноп.обл.) — 
новатор с.-г. виробництва, ланкова 
колгоспу ім. 60-річчя Радянської 
України Гусятинського р-ну Тер¬ 
нопільської обл., Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1973). Член КПРС 
з 1975. Ланка, яку очолює Л., 
відома сталими високими врожая¬ 
ми цукр. буряків (600—700 ц/га 
на рік). Депутат Верховної Ради 
СРСР 9 і 10-го скликань. Наго¬ 
роджена орденом Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія УРСР, 1975. 

М. С. Федик. 
ЛЕНЄН (Ле Нен; Ье Маіп) — ро¬ 
дина франц. живописців, брати 
А н т у а н Л. (бл. 1588, Лан, Пі¬ 
кардія — 25.V 1648, Париж), 
Л у ї Л. (бл. 1593, Лан — 23.У 
1648, Париж), М а т ь є Л. [бл. 
1607, Лан — 20.IV 1677, Париж 
(?)]. Працювали в одній майстер¬ 
ні, часто разом. Вважають, що 
Антуан Л. є майстром групових 
портретів («Сімейний портрет», 
1642, Лувр, Париж). Луї Л., учень 
Антуана, виконував свої твори під 
впливом караваджизму; автор 
сцен з сел. життя («Повернення з 
сінокосу», 1641; «Кузня», обид¬ 
ві— Лувр; «Родина молочниці», 
40-і рр. 17 ст., ДЕ). Матьє Л. 
малював картини на сел. теми, 
пізніше — з життя дворян («Грав¬ 
ці в трик-трак», Лувр). 
Л£НІН (Ульянов) Володимир Іл¬ 
ліч [10 (22).IV 1870—21.1 1924] — 
найвидатніший пролетарський ре¬ 
волюціонер і мислитель, геніаль¬ 
ний продовжувач революційного 
вчення К. Маркса і Ф. Енгельса, 
засновник Комуністичної партії 
Радянського Союзу, вождь Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, творець першої в світі 
соціалістичної д-ви, великий стра¬ 
тег і тактик світового пролетаріату. 
Н. у м. Симбірську (тепер м. Улья¬ 
новськ). Батьки Л.— І. М. Улья- 

ЛЕНІИ- 

Ф. В. Ленгнік. 

Ю. В. Лендюк. 

«Ленд-арт». М. Хейзер. 
Гнучкі кола. 1968. США. 

Л. Ленен. Родина мо¬ 
лочниці. 40-і ррч 17 ст. 
Державний Ермітаж у 
Ленінграді. 
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нов і М. О. Ульянова належали 
до різночинної демократичної ін¬ 
телігенції. З сім’ї Ульянових вийш¬ 
ли відомі революціонери: старший 
брат Л.— О. І. Ульянов, який 
уперше познайомив його з мар¬ 
ксист. л-рою, сестри А. І. Єліза- 
рова-Ульянова, М. І. Ульянова, 
молодший брат Д. І. Ульянов. 
Світогляд Л. розвивався під бла¬ 
готворним впливом передової рос. 
л-ри, творів рос. революц. демокра¬ 
тів. Після закінчення 1887 сим- 
бір. гімназії Л. вступив на юрид. 
ф-т Казанського ун-ту, де став 
членом нелегального революц. сту¬ 
дентського гуртка. В грудні 1887 
за участь у студент, сходці Л. за¬ 
арештували, виключили з ун-ту і 
вислали в с. Кокушкіно Казансь¬ 
кої губ. Повернувшись у жовтні 
1888 в Казань, Л. вступив до мар¬ 
ксист. гуртка М. Є. Федосєєва. 
Праці К. Маркса і Ф. Енгельса 
відіграли вирішальну роль у фор¬ 
муванні світогляду Л. як перекона¬ 
ного марксиста. У 1891 Л. здав 
екстерном в Петерб. ун-ті іспити 
за юрид. ф-т, після чого деякий час 
працював помічником присяжно¬ 
го повіреного в Самарі. Тут він 
створив марксист, гурток, налаго¬ 
джував зв’язки з соціал-демокра¬ 
тами ін. міст. До самарського пе¬ 
ріоду належить перша з праць Л., 
що дійшла до нас,— стаття «Нові 
господарські рухи в селянському 
житті» (1893). У 1893 Л. переїхав 
до Петербурга, де вступив до мар¬ 
ксистського гуртка, в який вхо¬ 
дили С. І. Радченко, П. К. За¬ 
порожець, Г. М. Кржижановський 
та ін. Незабаром Л. очолив петерб. 
соціал-демократів; організував ряд 
робітн. гуртків, встановив зв’язок 
з робітниками-революціонерами 
столиці (І. В. Бабушкіним, В. А. 
Шелгуновим та ін.). Вся теор. і 
практична діяльність Л. спрямову¬ 
валася на об’єднання розрізнених 
марксист, груп і гуртків у єдину 
с.-д. орг-цію. В творах <Що таке 
„друзі народу “ і як вони воюють 
проти соціал-демократів?» (1894) 
та «Економічний зміст народницт¬ 
ва і критика його в книзі п. Струве 
(Відображення марксизму в бур¬ 
жуазній літературі)» (1895) Л. за¬ 
вершив ідейний розгром лібераль¬ 
ного народництва й піддав ни¬ 
щівній критиці «легальний мар¬ 
ксизму. У цих працях він з мар¬ 
ксистських позицій проаналізував 
хід екон. розвитку Росії, дав оцін¬ 
ку рос. робітн. рухові, висунув 
положення про гегемонію проле¬ 
таріату, ідею революц, союзу 
робітничого класу і селянства, 
обгрунтував необхідність створен¬ 
ня революц. пролет. партії. 25.IV 
(7.У) 1895 Л. за дорученням петерб. 
марксистів виїхав у Швейцарію 
для встановлення зв’язків з групою 
«Визволення праці>, засн. Г. В. 
Плехановим та ін. З ініціативи 
Л. марксист, гуртки Петербурга 
1895 об’єднались у нелегальну 
с.-д. орг-цію — петербурзький 
<Союз боротьби за визволення 
робітничого класуу. Під керів¬ 
ництвом Л. «Союз боротьби», що 
став зародком революц. партії, 
почав поєднання теорії соціалізму 
з практичним робітн. рухом. За 
прикладом петерб. с.-д. орг-ції 
такі союзи було створено в Моск¬ 
ві, Києві, Катеринославі, Іваново- 

Вознесенську та ін. містах (див. 
Катеринославський <Союз бороть¬ 
би за визволення робітничого кла¬ 
су », Київський <Союз боротьби 
за визволення робітничого класу »). 
9 (21).XII 1895 Л. разом з групою 
активних членів петерб. «Союзу 
боротьби» заарештували, а в лю¬ 
тому 1897 його відправили на три 
роки заслання в с. Шушенське 
Єнісейської губ. Через рік туди 
приїхала Н. К. Крупська, яка ста¬ 
ла його дружиною, вірним другом і 
соратником на все життя. І в тюрмі, 
і на засланні Л. не припиняв на¬ 
пруженої теор. діяльності. Долаю¬ 
чи численні труднощі, він встано¬ 
вив зв’язки з марксистами Петер¬ 
бурга, Москви, Ниж. Новгорода, 
Воронежа та ін. міст. На засланні 
Л. написав понад ЗО творів, у т. ч. 
брошуру «Завдання російських 
соціал-демократів» (1897), фунда¬ 
ментальну працю «Розвиток капі¬ 
талізму в Росії» (1899). Л. вів не¬ 
примиренну боротьбу проти між- 
нар. опортунізму (бернштейніан¬ 
ства) і його різновидності в Росії 
(«економізму ь). В 1899 він напи¬ 
сав «Протест російських соціал-де¬ 
мократів», спрямований проти «еко¬ 
номістів». У 1898 в Мінську від¬ 
бувся Перший з'їзд РСДРП, який 
проголосив утворення партії, що 
мало велике політ, і революційно- 
пропагандистське значення. Про¬ 
те партія фактично не була створе¬ 
на; не було вироблено програми і 
статуту, єдиної тактики. До того ж 
незабаром після з’їзду весь склад 
ЦК заарештували. Діяльність Л. 
у 90-х рр., його аналіз нових явищ 
у сусп. житті, в розвитку капіта¬ 
лізму, висунуті ним положення 
про створення партії, непримирен¬ 
на боротьба проти фальсифікації 
марксизму, виховання соратників 
і робітн. мас у революц. дусі — 
все це поклало початок ленінсь¬ 
кому етапові розвитку марксизму. 
Л. розробив конкретний план 
створення пролет. партії, основою 
якого повинна була стати нелегаль¬ 
на політ, загальнорос. газета. Піс¬ 
ля закінчення строку заслання Л. 
виїхав з Шушенського й на шляху 
до м. Пскова, де він мав осели¬ 
тися, зупинявся в Уфі, Москві 
та ін. містах, зустрічався з місц. 
соціал-демократами, провів вели¬ 
ку орг. роботу по підготовці ви¬ 
дання революц. друк, органу. 
В липні 1900 Л. виїхав до Швейца¬ 
рії, де зустрівся з членами групи 
«Визволення праці» й домовився 
про видання газети. В грудні 
1900 в Лейпцігу вийшов перший 
номер газ. <Искра>, справжнім ор¬ 
ганізатором і керівником якої був 
Л. «Искра» відіграла важливу 
роль у створенні марксистської 
партії в Росії. Газету транспортува¬ 
ли й через ряд пунктів України 
(див. Іскрівські організації на 
Україні). В боротьбі за партію 
нового типу визначна роль, по¬ 
ряд з«Искрой», належала праці Л. 
<Що робити?» (1902). Внаслідок 
титанічних зусиль Л. і його со¬ 
ратників Другий з'їзд РСДРП в 
гострій боротьбі з опортуністами 
створив пролет. партію нового 
типу, партію більшовиків на ідей- 
но-політ. і орг. принципах, розроб¬ 
лених Л., виробив програму пар¬ 
тії. «Величезною історичною зас¬ 
лугою Леніна є створення ним про¬ 

летарської партії нового типу — 
живого втілення нерозривної єд¬ 
ності наукової теорії і революцій¬ 
ної практики^ натхненника, вождя 
соціалістичної революції та бу¬ 
дівництва нового суспільства» 
(Про 110-у річницю з дня народ¬ 
ження Володимира Ілліча Леніна. 
Постанова ЦК КПРС. К., 1979, 
с. 4). Л. вів непримиренну^ бо¬ 
ротьбу проти меншовизму. Його 
праця <Крок вперед, два кроки 
назад» (1904) викривала опорту¬ 
нізм меншовиків в орг. питаннях; 
у ній Л. продовжував розробку 
орг. принципів партії нового типу. 
В період революції 1905—07 в 
Росії Л. спрямовував діяльність 
партії на організацію і згуртуван¬ 
ня трудящих мас на розв’язання 
корінних завдань революції. У 
промові на Третьому з'їзді 
РСДРП (1905), у книзі <Дві так¬ 
тики соціал-демократії в демо¬ 
кратичній революції» (1905), ряді 
статей він обгрунтував стратегію 
і тактику партії більшовиків у 
ході бурж.-демократичної револю¬ 
ції, положення про переростання 
цієї революції в соціалістичну. 
В листопаді 1905 Л. приїхав з-за 
кордону в Петербург для безпо¬ 
середнього керівництва роботою 
ЦК і Петерб. к-ту більшовиків, 
парт, пресою. Під керівництвом 
Л. більшовики наполегливо готу¬ 
вали збройне повстання. Влітку 
1906 Л. змушений був переїхати 
до Фінляндії (Куоккала), а потім 
емігрувати в Швейцарію і в кін. 
1908 — в Париж. У роки реакції 
(1907—10) Л. вів напружену бо¬ 
ротьбу за збереження і зміцнення 
нелегальної пролет. партії, пра 
ти ліквідаторства, одзовістів і 
троцькізму. Л. захищав і розви¬ 
вав філософію марксизму, дав 
відсіч нападкам реакції на ідеоло¬ 
гічні основи партії, спробам бурж. 
і ренегатствуючих філософів пе¬ 
рекрутити філос. основи марксиз¬ 
му. Цим питанням присвячена 
праця Л. «Матеріалізм і емпіріо¬ 
критицизму (1909) та ін. Боротьба 
Л. всередині РСДРП зливалася 
з боротьбою проти опортунізму і 
центризму в міжнар. робітн. русі. 
На засіданнях Міжнародного со¬ 
ціалістичного бюро (1908, 1909, 
1911) Інтернаціоналу 2-го він 
відстоював революц. лінію, викри¬ 
вав центризм К. Каутського. Л. 
брав активну участь у роботі Штут- 
гартського (1907) і Копенгагенсь¬ 
кого (1910) конгресів 2-го Інтерна¬ 
ціоналу, де виступав проти опорту¬ 
ністів. У кін. 1910 в Росії почало¬ 
ся нове революц. піднесення. З 
ініціативи Л. відновилося видан¬ 
ня газ. <Пролетарий у, /почали 
виходити в Петербурзі легальна 
робітн. газ. <3вездау і журн. 
<Мисльу. Багато уваги він приді¬ 
ляв підготовці парт, кадрів з ро¬ 
бітників. Улітку 1911 Л. органі¬ 
зував партійну школу в Лонжю- 
мо, поблизу Парижа, де прочитав 
56 лекцій. В січні 1912 Л. керував 
роботою Шостої (Празької) Все¬ 
російської конференції РСДРП, 
яка виключила меншовиків-лікві- 
даторів з партії. Щоб бути ближ¬ 
че до Росії, Л. у червні 1912 пере¬ 
їхав з Парижа до Кракова. Звідси 
він керував газ. <Правда>, створе¬ 
ною в травні 1912, писав для газети 
статті. Під керівництвом Л. діяла 



більшовицька фракція 4-ї Дер¬ 
жавної думи. В грудні 1912 в Кра¬ 
кові та у вересні 1913 в Пороніні 
Л. провів наради ЦК РСДРП з 
парт, працівниками з насущних 
завдань революц. руху. В ці роки 
багато уваги Л. приділяв розроб¬ 
ці теорії й політики партії з на¬ 
ціонального питання. В працях 
«Критичні замітки з національ¬ 
ного питанням (1913) і «Про пра¬ 
во націй на самовизначення» (1914) 
він пілдав нищівній критиці бурж.- 
націоналістичні погляди, висунув 
науково обгрунтовану най програ¬ 
му пролет. партії. 
В період першої світової війни 
1914—18 Л. розробив теорію і так¬ 
тику більшовицької партії з питань 
війни, миру і революції. В обстанов¬ 
ці розгулу шовінізму, зрадництва 
лідерів 2-го Інтернаціоналу ке¬ 
рована Л. партія більшовиків ви¬ 
соко підняла прапор пролет. інтер¬ 
націоналізму. В маніфесті ЦК 
РСДРП <Війна і російська соці¬ 
ал-демократія» (1914), у статтях 
«Про національну гордість вели¬ 
коросів» (1915), «Крах II Інтер¬ 
націоналу» (1915), «Соціалізм і 
війна» (1915), Про лозунг Сполу¬ 
чених Штатів Європи > (1915), 
«Воєнна програма пролетарської 
революціі>( 1916) та ін., у фунда¬ 
ментальній праці «Імперіалізм, як 
найвища стадія капіталізму» 
(1916) він розробив стосовно умов 
імперіалізму марксист. теорію 
соціалістичної революції. Л. згур¬ 
товував ліві елементи соціалістич¬ 
них партій, готував грунт для ство¬ 
рення Комуністичного Інтерна¬ 
ціоналу. Беручи активну участь у 
роботі Ціммервальдської (1915) 
і Кінтальської (1916) конферен¬ 
цій інтернаціоналістів, Л. допоміг 
лівим соціал-демократам зайняти 
правильні марксистські позиції. 
Одержавши звістку про Лютневу 
буржуазно-демократичну револю¬ 
цію 1917 і повалення царизму, 
Л. в «Листах з далека», направле¬ 
них у ЦК і Петербурзький к-т 
РСДРП (б), дав аналіз революції в 
Росії, визначив завдання партії, 
намітив курс на перехід від демо¬ 
кратичного етапу революції до со¬ 
ціалістичного, закликав ні в якому 
разі не підтримувати бурж. Тим¬ 
часовий уряд. 27.III (9.IV) Л. ви¬ 
їхав з Швейцарії і З (16).ІУ прибув 
до Петрограда. 4 (17).IV він висту¬ 
пив на зборах більшовиків з допо¬ 
віддю. Це були Квітневі тези 
В. І. Леніна («Про завдання про¬ 
летаріату в даній революції»). 
В них, а також у листах «Про так¬ 
тику», в доповідях на Сьомій 
(Квітневій) Всеросійській конфе¬ 
ренції РСДРП (б) про поточний 
момент, про агр. питання, про 
перегляд парт, програми він дав 
відповідь на всі осн. питання рево¬ 
люції, обгрунтував план переходу 
від бурж.-демократичної револю¬ 
ції до соціалістичної, визначив 
тактичну лінію партії на мирний 
розвиток революції в умовах дво¬ 
владдя, зробив висновок, що най¬ 
кращою політ, формою диктатури 
пролетаріату є республіка Рад, 
проголосив лозунг «Вся влада Ра- 
дамі». З часу приїзду в Росію до 
липневих днів 1917 він написав 
десятки статей і брошур, майже 
щодня виступав на сторінках 
«Правдьі». На 1-му Всерос. з’їзді 

сел. депутатів (травень 1917), на 
1-му Всерос. з’їзді Рад робітн. 
і солдат, депутатів (червень 1917) 
Л. виклав платформу більшовиків 
з осн. питань революції. На поч. 
липня 1917 в Росії закінчилося 
двовладдя, влада перейшла до рук 
буржуазії, яка стала на шлях 
репресій проти більшовиків. Пар¬ 
тія фактично перейшла на неле¬ 
гальне становище. 7(20)^11 Тим¬ 
часовий уряд видав наказ про 
арешт Леніна. 
Спочатку Л. переховувався в 
Петрограді, а потім до 8 (21).VIII 
—поблизу оз. Розлив, а згодом (до 
жовтня) — у Фінляндії. Перебу¬ 
ваючи в підпіллі, він підтримував 
постійний зв’язок з ЦК партії, з 
липня по вересень написав понад 
60 брошур, статей і листів. У таких 
важливих творах, як «,Держава 
і революція», «Загрожуюча ката¬ 
строфа і як з нею боротися», 
«Чи вдержать більшовики дер¬ 
жавну владу?» Л. розвинув мар¬ 
ксистську теорію л-ви, накреслив 
основи політики і перші практичні 
заходи диктатури пролетаріату. 
Для вироблення нової тактики піс¬ 
ля закінчення періоду мирного роз¬ 
витку революції 26^11 (8.VIII) в 
Петрограді напівлегально зібрався 
Шостий з'їзд РСДРП (б). Керую¬ 
чись ленінськими вказівками, 
з’їзд прийняв рішення про підго¬ 
товку збройного повстання, наці¬ 
лив партію на соціалістичну рево¬ 
люцію. 12—14 (25—27).ІХ 1917 Л. 
написав істор. листи до ЦК, Пет- 
рогр. і Моск. к-тів РСДРП(б) 
«Більшовики повинні взяти владу» 
і до ЦК РСДРП(б) «Марксизм і 
повстання» й статтю «Поради сто¬ 
роннього», в яких показав, що скла¬ 
лися об’єктивні умови для пере¬ 
можного збройного повстання, 
розробив його план. 7 (20).X 1917 
Л. нелегально повернувся в Петро¬ 
град. 10 (23).X на засіданні ЦК 
РСДРП(б) було прийнято запро¬ 
поновану Л. резолюцію про зброй¬ 
не повстання. Рішення про повстан¬ 
ня підтвердило розширене засідан¬ 
ня ЦК партії 16 (29).X. Вночі про¬ 
ти 25.Х (7.XI) Л. нелегально при¬ 
був у Смольний, щоб безпосередньо 
керувати повстанням, спрямову¬ 
вати діяльність військово-революц. 
парт, центру (А. С. Бубнов, Ф. Е. 
Д.зержинський, Я. М. Свердлов, 
Й. В. Сталін, М. С. Урицький), 
який став ядром військ.-революц. 
к-ту (ВРК; В. О. Антонов-Овсієн- 
ко, М. І. Подвойський, М. О. 
Скрипник, М. Ю. Коцюбинський, 
М. В. Криленко та ін.). Розроб¬ 
лений Л. план взяття влади озброє¬ 
ними робітниками і революц. сол¬ 
датами було здійснено 25.Х (7.XI). 
В результаті перемоги Великого 
Жовтня бурж. Тимчасовий уряд 
було повалено. В написаному Л. 
зверненні ВРК «До громадян Ро- 
сії!» повідомлялося, що вся влада 
перейшла до рук Рад. На Друго¬ 
му Всеросійському з'їзді Рад, який 
відкрився 25.Х (7.XI) і проголо¬ 
сив встановлення Рад. влади, Л. 
виступив з доповідями про мир і 
про землю. Л. був обраний голо¬ 
вою першого Рад. уряду — Ради 
Нар. Комісарів. Ставши на чолі 
Рад. д-ви, Л. безпосередньо керу¬ 
вав першими соціалістич. пере¬ 
твореннями. Було створено новий 
держ. апарат, проведено конфіска¬ 

цію поміщицьких земель і націона¬ 
лізацію всієї землі, банків, транс¬ 
порту, великої пром-сті, запро¬ 
ваджено монополію зовн. торгівлі. 
В лютому 1918 створено Черво¬ 
ну Армію. 3-й Всерос. з’їзд Рад 
(січень 1918) затвердив запропо¬ 
новану Л. Декларацію прав трудя¬ 
щого і експлуатованого народу. 
Завдяки наполегливості Л., всупе¬ 
реч опорові «лівих комуністів» 
і троцькістів було укладено Брест¬ 
ський мир 1918 з Німеччиною. 
Вже в ці роки Л. у статті «Як орга¬ 
нізувати змагання?» висунув со¬ 
ціалістичне змагання, як найваж¬ 
ливіший метод соціалістичного бу¬ 
дівництва. Під керівництвом Л. 
створювалася 1-а Радянська Кон¬ 
ституція. З березня 1918 Л. жив 
і працював у Москві, куди з Петро¬ 
града переїхали ЦК партії і Рад. 
уряд. Весною 1918 в праці Черго¬ 
ві завдання Радянської влади> 
Л. накреслив план будівництва 
основ соціалістичної економіки. 
Незабаром після Жовтня він вису¬ 
нув ідею єдиного держ. госп. пла¬ 
ну. Перші соціалістичні перетво¬ 
рення викликали запеклий опір 
повалених експлуататорських кла¬ 
сів. Підтримувані зх. імперіа¬ 
лізмом, вони організовували змо¬ 
ви проти Рад. д-ви, терористичні 
акти проти Л. і його соратників. 
ЗО.VIII 1918 Л. тяжко поранила 
есерка-терористка. Навесні 1918 
почалася громадянська війна і 
воєнна інтервенція 1918—20 в 
Росії. Мобілізацією всіх зусиль 
для боротьби з силами внутр. і 
зовн. контрреволюції керувала 
Рада робітничої і селянської обо¬ 
рони на чолі з Л. Усю країну 
було оголошено воєнним табором, 
госп. і культур.-політ, діяльність 
перебудовано на воєн. лад. Усі за¬ 
соби вироби, було зосереджено в 
руках д-ви. Склалася екон. політи¬ 
ка, відома під назвою «воєнний 
комунізм». Керуючи обороною кра¬ 
їни, Л. продовжував напружену 
теор. діяльність. У жовтні — листо¬ 
паді 1918 він написав книгу Про¬ 
летарська революція і ренегат 
Каутський>, у якій показав до¬ 
корінну протилежність бурж. і 
пролет. демократії, розробив пи¬ 
тання теорії, програми і тактики 
міжнародного комуністичного ру¬ 
ху. 2.III 1919 в Москві відкрився 
І конгрес Комінтерну, роботою 
якого керував Л. Конгрес схва¬ 
лив тези Л. про бурж. демократію 
і диктатуру пролетаріату, затвер¬ 
див платформу Комінтерну. В 
березні 1919 зібрався Восьмий 
з'їзд РКП(б), який прийняв вироб¬ 
лену під керівництвом Л. нову, 
другу Програму партії, яка визна¬ 
чила курс на побудову соціалізму. 
На доповідь Л. про роботу на селі 
з’їзд ухвалив рішення про здійс¬ 
нення політики міцного союзу 
з серед, селянством при опорі на 
бідноту для боротьби з куркульст¬ 
вом. На з’їзді Л. різко виступив 
проти «військової опозиції», вима¬ 
гаючи здійснювати у військ, будів¬ 
ництві принципи суворої централі¬ 
зації і дисципліни. Л. безпосеред¬ 
ньо керував організацією оборони 
рад. республік на всіх фронтах гро¬ 
мадян. війни. Він склав найваж¬ 
ливіші парт, документи, спрямо^ 
вані на мобілізацію сил партії і 
народу: «Тези ЦК РКП(б) у зв’язку 
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(квітень 1919), лист ЦК РКП(б) 
до всіх орг-цій партії «Всі на бо¬ 
ротьбу з ДенікінимІ» (липень 
1919), «Лист до робітників і се¬ 
лян з приводу перемоги над Кол- 
чаком» (серпень 1919), резолюцію 
ЦК РКП(б) «Про Радянську вла¬ 
ду на Україні» (грудень 1919), 
<Лист до робітників і селян Украї¬ 
ни з приводу перемог над Дені- 
кіним* (грудень 1919) та ін. Мо- 
білізуючи трудящих на боротьбу 
з зовн. і внутр. контрреволюцією, 
ЦК партії звернувся до них 
із закликом примножити зусилля 
для забезпечення фронту всім необ¬ 
хідним. На цей заклик робітн. 
клас відповів масовим трудовим 
героїзмом. Зародилася нова форма 
сусп. праці — комуністичні су- 
ботники. Перший суботник було 
проведено 12.IV 1919 в депо Моск- 
ва-Сортувальна. Л. у статті <Ве- 
ликий почин» (1919) оцінив його 
як подію всесвітньо-істор. значен¬ 
ня, вияв нового, комуністичного 
ставлення до праці. 
Л. приділяв багато уваги організа¬ 
ції спільної боротьби російсько¬ 
го, українського, білоруського та 
інших народів країни проти спіль¬ 
ного класового ворога, за побудову 
нового суспільства, давав рішучу 
відсіч всіляким націоналістич¬ 
ним, шовіністичним спробам роз¬ 
колоти єдиний фронт укр. і рос. 
пролетаріату. Під безпосереднім 
керівництвом Л. проходила діяль¬ 
ність Катеринославської, Київсь¬ 
кої, Луганської, Одеської (Л. був 
делегатом від одес. більшовиків 
на III з’їзді партії), Харківської, 
Херсонської та ін. організацій 
РСДРП(б) (див. окремі статті). 
Л. постійно листувався з більшо¬ 
виками України, подавав їм все¬ 
бічну допомогу в питаннях парт, 
життя. Революц. виступи трудя¬ 
щих, в т. ч. трудящих Украї¬ 
ни, постійно перебували в цент¬ 
рі уваги Л., зокрема Харківсь¬ 
ка політична демонстрація 1900, 
Полтавсько-Харківське селянсь¬ 
ке повстання 1902, загальний 
страйк на Півдні Росії 1903. 
Л. підкреслював значення робітн. 
виступів у пром. центрах України, 
зокрема на броненосці <Потьом- 
кін*, відгукнувся на саперів пов¬ 
стання 1905 у Києві, високо оці¬ 
нив Горлівське збройне повстання 
1905 у Донбасі тощо. В 1900—04 
значну роботу на Україні проводи¬ 
ли за завданням Л. агенти «Искрьі», 
визн. парт, працівники, зокрема 
А. І. Єлізарова-Ульянова, М. І. 
Ульянова, Д. І. Ульянов. У пром. 
центрах України розповсюджува¬ 
лися праці Л., у т. ч. написані спе¬ 
ціально для місц. видань (напр., 
1906 ст. «Напередодні» для ки¬ 
їв. с.-д. газ. <Работник*). Вели¬ 
чезне значення для правильної 
орієнтації більшовиків України 
мали праці Л. з нац. питання, 
особливо присвячені визвольній 
боротьбі укр. народу [«Кадети 
про українське питання» (1913), 
«Як епіскоп Никон захищає укра¬ 
їнців» (1913), «Ще про ,,націона- 
лізм“» (1914) та ін.], в яких він 
нещадно викривав як великодер¬ 
жавну шовіністичну політику са¬ 
модержавства, так і антинар. сут¬ 
ність укр. бурж. націоналізму. 
Дороговказом для трудящих Ук¬ 

раїни стали слова Л.: «При єдиній 
дії пролетарів великоруських і 
українських вільна Україна мож¬ 
лива, без такої єдності про неї 
не може бути й мови» (Повне зібр. 
тв., т. 24, с. 125). У статтях «Не 
демократично, громадянине Керен- 
ський!», «Україна», «Україна і 
поразка правлячих партій Росії», 
опублікованих у червні 1917, Л. 
виступив на захист нац. інтересів 
укр. народу, проти шовіністичних 
дій бурж. Тимчасового уряду. Важ¬ 
ливу роль у боротьбі трудящих 
України за встановлення і зміцнен¬ 
ня Рад. влади відіграв ленінський 
<Маніфест до українського на¬ 
роду з ультимативними вимога¬ 
ми до Української ради*. Л. 
стояв біля колиски Укр. рад. 
д-ви, безпосередньо керував ство¬ 
ренням Комуністичної партії Ук¬ 
раїни. Він спрямовував її діяль¬ 
ність по керівництву боротьбою 
трудящих республіки проти біло¬ 
гвардійців і інтервентів у роки гро¬ 
мадян. війни, уважно стежив за 
ходом воєн, дій на Україні, очо¬ 
лював розгром денікінщини, вран- 
гелівщини, вигнання військ бурж.- 
поміщицької Польщі. Л. різко 
виступав проти укр. бурж. націо¬ 
налістів, які намагалися в ці тяж¬ 
кі роки роз’єднати трудящих Ук¬ 
раїни і Росії. Л. писав: «Хто пору¬ 
шує єдність і найтісніший союз 
великоруських і українських робіт¬ 
ників і селян, той допомагає Кол- 
чакам, Денікіним, капітал істам- 
хижакам усіх країн» (Повне зібр. 
тв., т. 40, с. 44). На Україні під 
керівництвом Л. і ЦК РКП(б) вит 
росли кадри визначних парт, пра¬ 
цівників. Л. керував ходом со¬ 
ціалістичних перетворень на Ук¬ 
раїні, надавав дійову допомогу у 
відновленні вуг. і металург, пром- 
сті, машинобудування, в здійснен¬ 
ні агр. політики і розвитку с. г. 
Після закінчення громадянської 
війни Комуністична партія і рад. 
народ, виконуючи вказівки Л., 
перейшли до мирного соціалістич¬ 
ного будівництва. В 1920 Раднар- 
ком затвердив розроблений під 
керівництвом Л. план ГОЕЛРО, 
який Л. назвав другою програмою 
партії. Дев'ятий з'їзд РКП(б) 
(1920) за звітом ЦК, з яким ви¬ 
ступив Л., прийняв резолюцію 
«Про чергові завдання господарсь¬ 
кого будівництва», підкресливши 
в ній необхідність послідовного 
втілення в життя єдиного нар.- 
госп. плану. 
Л. продовжував приділяти нео¬ 
слабну увагу міжнар. робітн. ру¬ 
хові, становленню молодих кому¬ 
ністичних партій. Велику роль 
у цьому відіграла книга Л. «(Ди¬ 
тяча хвороба ,,лівизни“ в кому¬ 
нізмі* (1920). В березні 1921 від¬ 
бувся Десятий з'їзд РКП{6). На¬ 
передодні з’їзду опозиційні еле¬ 
менти нав’язали партії дискусію 
про профспілки. Л. виступив про¬ 
ти фракційних груп, показав зна¬ 
чення профспілок як наймасові- 
шої орг-ції робітн. класу, як шко¬ 
ли комунізму. З’їзд підбив під¬ 
сумки дискусії, схваливши ленін¬ 
ську платформу. На з’їзді Л. зро¬ 
бив доповіді про політ, діяльність 
ЦК, про заміну продрозверстки 
продподатком, про єдність пар¬ 
тії та про анархо-синдикалістський 
ухил. З’їзд затвердив перехід до 

нової економічної політики (непу). 
В праці <Про продовольчий пода¬ 
ток» (1921) Л. глибоко розкрив 
суть непу, який забезпечував даль¬ 
ше зміцнення союзу робітн. класу 
і селянства в перехідний період 
від капіталізму до соціалізму. 
Величезне значення Л. надавав 
ідейно-виховній діяльності партії. 
В промові <3авдання спілок мо¬ 
лоді* на 3-му з’їзді РКСМ (1920), 
яка стала програмою діяльності 
Всесоюзної Ленінської Комуніс¬ 
тичної Спілки Молоді, у начерку 
й проекті резолюції «Про проле¬ 
тарську культуру» (1920), в статті 
«Про значення войовничого матері¬ 
алізму» (1922) та ін. Л. визначив 
шляхи розвитку соціалістич. куль¬ 
тури, гол. напрями ідеологічної 
роботи партії, необхідність марк¬ 
сист. виховання парт, кадрів і 
пропаганди марксизму в усіх вер¬ 
ствах населення; відповідальні зав¬ 
дання Л. ставив перед наукою. 
В березні 1922 на Одинадцятому 
з'їзді РКП (б) Л., підбиваючи під¬ 
сумки першого року непу, вису¬ 
нув завдання перегрупувати сили 
для наступу на капіталістичні 
елементи в країні. Керуючись вка¬ 
зівками Л., партія добилася зміц¬ 
нення союзу робітн. класу і селян¬ 
ства, перелому на госп. фронті на 
користь соціалізму. Це був остан¬ 
ній парт, з’їзд, на якому був при¬ 
сутній Л. У доповіді на IV кон¬ 
гресі Комінтерну (листопад 1922) 
Л., відзначаючи героїчну працю 
робітників, висловив упевненість 
у кінцевій перемозі соціалізму. 
Через тиждень, 20.XI 1922 Л. ви¬ 
ступив на пленумі Моск. Ради. 
Свою промову він закінчив вислов¬ 
ленням твердої впевненості, що «з 
Росії непівської буде Росія соціа- 
лістична» (Повне зібр. тв., т. 45, 
с. 295). Це був останній публічний 
виступ Л. В ці роки Л. продовжу¬ 
вав розробку нац. політики, спря¬ 
мованої на ліквідацію фактичної 
нерівності колишніх нац. окраїн 
Росії. Шляхи соціалістичних пе¬ 
ретворень у нац. районах він ви¬ 
світлив у доповіді про Програму 
партії на VIII з’їзді РКП(б), у 
«Первісному начерку тез з націо¬ 
нального і колоніального питань» 
(1920), у листі «Про утворення 
СРСР» та ін. Під керівництвом Л. 
було розроблено схвалені всіма 
трудящими принципи об’єднання 
рад. республік. ЗО.XII 1922 на 1-му 
Всесоюзному з’їзді Рад прийнято 
істор. рішення про організацію на 
добровільних засадах багатонац. 
соціалістичної д-ви — Союзу Ра¬ 
дянських Соціалістичних Рес¬ 
публік. 
У кін. грудня 1922 — на поч. 1923 
Л. продовжував роботу, вже буду¬ 
чи тяжко хворим. Він продикту¬ 
вав свої останні статті: «Сторінки 
з щоденника», «Про кооперацію*, 
«Про нашу революцію», <Як нам 
реорган ізувати Робсел інспек¬ 
цію*, <Крагце менше, та краще*, 
«Лист до з’їзду», «Про надання 
законодавчих функцій Держпла- 
ну», «До питання про національ¬ 
ності або про ,,автономізацію“». Ці 
статті й листи стали політ, запові¬ 
том Л. В них завершено розробку 
ленінського плану побудови соціа¬ 
лізму в СРСР, складовими части¬ 
нами якого були індустріалізація 
країни, колективізація сільського 
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господарства, культурна револю¬ 
ція. Знаряддям побудови соціа¬ 
лістичного суспільства, підкрес¬ 
лював Л., є держава; її необхідно 
постійно вдосконалювати і зміцню¬ 
вати. Особливу увагу Л. приділяв 
збереженню єдності партії як ке¬ 
рівної і спрямовуючої сили у по¬ 
будові соціалізму. Л. сформулю¬ 
вав гол. напрями зовн. політики 
партії і Рад. д-ви — неухильна 
боротьба за мир, за мирне спів¬ 
існування держав з різним суспіль¬ 
ним ладом, екон. змагання соціа¬ 
лізму з капіталізмом. Л. висловив 
непохитну впевненість у кінцевій 
перемозі соціалізму над капіталіз¬ 
мом, у тому, що «соціалізм таїть 
у собі гігантські сили і що людство 
перейшло тепер до нової стадії 
розвитку» (Повне зібр. тв., т. 45, 
с. 380). У травні 1923 у зв’язку 
з погіршанням стану здоров’я Л. 
переїхав у Горки (див. Горки 
Ленінські). 21.1 1924 о 6 год. 50 хв. 
вечора Л. помер. 
Того ж дня на терміновому пле¬ 
нумі ЦК було прийнято звернен¬ 
ня «До партії. До всіх трудя¬ 
щих», у якому говорилося: «Усе, 
що є в пролетаріаті дійсно ве¬ 
ликого і героїчного — безстраш¬ 
ний розум, залізна, незламна, на¬ 
полеглива, всеперемагаюча воля, 
священна ненависть, смертельна 
ненависть до рабства і гноблення, 
революційна пристрасть, що рухає 
горами, безмежна віра у творчі 
сили мас, величезний організа¬ 
ційний геній,— усе це знайшло 
своє чудове втілення в Леніні, 
ім’я якого стало символом нового 
світу від заходу до сходу, від пів¬ 
дня до півночі» (КПРС в резолюці¬ 
ях і рішеннях з’їздів, конферен¬ 
цій і пленумів ЦК, ч. 2, с. 512). 
Поховано Л. у спеціально спо¬ 
рудженому Мавзолеї В. І. Леніна. 
З Л. прощався пролетаріат усього 
світу, все прогресивне людство. 
Робітн. клас СРСР на знак своєї 
відданості Л. і його справі про¬ 
вів ленінський призов у партію. 
Ім’я Л. безсмертне, як безсмертні 
його ідеї і справи. Ленінізм — це 
марксизм епохи імперіалізму і 
пролетарських революцій, епохи 
краху колоніалізму і перемоги 
над.-визвольного руху, епохи пере¬ 
ходу людства від капіталізму до 
соціалізму і будівництва комуніс¬ 
тичного суспільства. «Ленінізм — 
це марксизм сучасної епохи, єди¬ 
не, цілісне вчення міжнародного 
робітничого класу, яке безперерв¬ 
но розвивається» (Про 110-у річни¬ 
цю з дня народження Володими¬ 
ра Ілліча Леніна. Постанова ЦК 
КПРС, с. 4). З ім’ям Л. пов’язані 
істор. революц. переломи сучас. 
епохи — Велика Жовтнева соціа¬ 
лістична революція, утворення 
світової системи соціалізму, крах 
колоніалізму, побудова розвину¬ 
того соціалістичного суспільства 
в СРСР, успіхи будівництва соціа¬ 
лізму в ін. країнах соціалістичної 
співдружності. В боротьбі за пе¬ 
ремогу комунізму народ постій¬ 
но черпає сили й натхнення в нев¬ 
мирущих ленінських ідеях. 
Л. присвятив усе своє життя спра¬ 
ві визволення робітничого класу, 
справі соціалістич. революції і бу¬ 
дівництва комуністич. суспільства. 
Вся діяльність Л. є втіленням не¬ 
розривної єдності теорії і практи¬ 

ки. Стосовно нових істор. умов 
він розвинув велику теор. спадщи¬ 
ну К. Маркса і Ф. Енгельса. Л. 
завжди стояв на базі творчого 
розвитку марксизму. «Ми зовсім 
не дивимось на теорію Маркса як 
на щось закінчене і недоторкан¬ 
не; ми, навпаки, переконані, що 
вона поклала тільки наріжні ка¬ 
мені тієї науки, яку соціалісти 
повинні рухати далі в усіх 
напрямах, коли вони не хочуть від¬ 
стати від життя»,— писав він (Пов¬ 
не зібр. тв., т. 4, с. 175—176). 
Розробку теорії й політики партії 
Л. нерозривно пов’язував з досві¬ 
дом революц. боротьби трудящих 
мас, знаходив у цьому досвіді від¬ 
повіді на пекучі питання розвитку 
революц. руху, спираючись на ньо¬ 
го, виробляв стратегію і тактику 
партії на різних етапах істор. 
розвитку. 
Л. у своїх працях збагатив усі 
складові частини марксизму: фі¬ 
лософію, політ, економію, наук, 
соціалізм, захистив і розвинув 
осн. принципи світогляду і методу 
марксизму, здійснив дальшу розро¬ 
бку діалектичного матеріалізму. 
«Ленін — перший мислитель віку, 
який в досягненнях сучасного йо¬ 
му природознавства побачив по¬ 
чаток грандіозної наукової револю¬ 
ції, зумів розкрити і по-філософ¬ 
ському узагальнити революційний 
смисл фундаментальних відкрит¬ 
тів великих дослідників природи» 
(До 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Тези 
ЦК КПРС. К., 1970, с. 13). Заг. 
принципом природничонаук. піз¬ 
нання стало сформульоване Л. 
положення про невичерпність ма¬ 
терії. Великий вклад вніс Л. у 
розробку проблем історичного ма¬ 
теріалізму. Всебічне дослідження 
ним діалектики сусп. розвитку, 
суспільно-економічних формацій, 
теорії та історії класів суспіль¬ 
них і класової боротьби, д-ви, 
взаємодії економіки і політики, 
суспільного буття і суспільної 
свідомості та багатьох ін. питань 
збагатило сусп. думку новими вис¬ 
новками. Розробку проблем сусп. 
розвитку Л. якнайтісніше пов’я¬ 
зував з потребами революц. прак¬ 
тики. Слідом за К. Марксом, який 
написав «Капітал» і вивчив капі¬ 
талістичну формацію, наук, под¬ 
виг звершив Л., створивши теорію 
імперіалізму як найвищого і остан¬ 
нього етапу капіталізму, передод¬ 
ня соціалістичної революції. Вико¬ 
ристовуючи закон нерівномірності 
розвитку капіталізму в умовах 
імперіалізму, Л. дійшов висновку 
про стрибкоподібність цього про¬ 
цесу, про можливість і неминучість 
у зв’язку з цим прориву ланцюга 
імперіалізму в найслабкішому міс¬ 
ці — перемоги соціалістичної ре¬ 
волюції спочатку в кількох або 
навіть в одній країні. Цей геніаль¬ 
ний висновок підтверджений розвит¬ 
ком світового революційного про¬ 
цесу. Велика Жовтн. соціалістична 
революція, істор. завоювання со¬ 
ціалізму в світі — найвеличніша 
перемога теорії, стратегії і такти¬ 
ки ленінізму. 
Л. увійшов в історію як засновник 
і керівник першої в світі соціаліс¬ 
тичної д-ви. Розвинувши вчення 
Маркса і Енгельса про д-ву, про 
диктатуру пролетаріату, Л. гли¬ 

боко розкрив значення Республіки 
Рад — д-ви нового типу, незмірно 
демократичнішої, ніж будь-яка 
бурж. парламентська республіка. 
Л. вчив, що перехід від капіта¬ 
лізму до соціалізму не може не да¬ 
ти різноманітності політ, форм, 
сіле сутність їх повинна бути од¬ 
на — диктатура пролетаріату. Л. 
глибоко розробив національне пи¬ 
тання, зокрема вчення про нації, 
про національно-визвольний рух, 
визначив головні напрями нац. 
політики Комуністичної партії на 
весь період соціалістичного і ко¬ 
муністичного будівництва. 
Л. належить величезна істор. за¬ 
слуга -як творцю більшовицької 
партії — партії нового типу, аван¬ 
гарду робітн. класу, партії со¬ 
ціалістичної революції і диктату¬ 
ри пролетаріату, будівництва со¬ 
ціалізму і комунізму. Життя й 
діяльність Л. нерозривно пов’яза¬ 
ні з Комуністичною партією. Ле¬ 
нінські ідеї про партію втілились 
у діяльності КПРС, яка озброєна 
передовою, марксистсько-ленінсь¬ 
кою теорією, загартована в бороть¬ 
бі, користується безмежним до¬ 
вір’ям і любов’ю трудящих мас. 
Л. виявляв невтомне піклування 
про становлення і розвиток між- 
нар. комуністичного руху. Він 
сформулював найважливіші прин¬ 
ципи діяльності марксист, партій, 
високо підняв прапор пролетарсь¬ 
кого інтернаціоналізму, виховуючи 
комуністів, усіх трудящих у дусі 
міжнар. солідарності і дружби на¬ 
родів. Діяльність Л., його вчення 
справили і продовжують справля¬ 
ти величезний вплив на міжнар. 
революц. рух. «Весь досвід світо¬ 
вого соціалізму, робітничого і 
національно-визвольного руху,— 
відзначено у зверненні міжнарод¬ 
ної Наради комуністичних і робіт¬ 
ничих партій «Про 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна»,— підтвердив міжнарод¬ 
не значення марксистсько-ленінсь¬ 
кого вчення. Перемога соціалістич¬ 
ної революції в групі країн, виник¬ 
нення світової системи соціалізму, 
завоювання робітничого руху в 
країнах капіталу, вихід на арену 
самостійної суспільно-політичної 
діяльності народів колишніх ко¬ 
лоній і напівколоній, небачене 
піднесення антиімперіалістичної 
боротьби — все це доводить істо¬ 
ричну правоту ленінізму, який 
виражає корінні потреби сучасної 
епохи» (Міжнародна нарада ко¬ 
муністичних і робітничих партій. 
Документи і матеріали. К., 1969, 
с. 299). 
КПРС приділяє величезну увагу 
вивченню, збереженню і виданню 
як ленінських праць, так і доку¬ 
ментів, пов’язаних з життям і 
діяльністю Л. Цим займається 
Інститут марксизму-ленінізму 
при ЦККПРС і його філіали (на 
Україні — Інститут історії пар¬ 
тії при ЦК Компартії України 
— філіал Інституту марксизму- 
ленінізму при ЦК КПРС). Опублі¬ 
ковано 5 видань Творів В. І. Ле¬ 
ніна, 39 томів <Ленинских сбор- 
ников>, тематичні збірники, окре¬ 
мі твори Л. (див. Видання Творів 
В. І. Леніна). Рад. народ, трудя¬ 
щі всього світу свято шанують па¬ 
м’ять Л. Його ім’ям названо міста 
(Ленінград, Ульяновськ, Леніна- 
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Орден Леніна. 

Ленінград. 
Пам’ятник В. 1. Леніну 
перед Фінляндським 
вокзалом. Скульптор 
С. О. Євсєєв, архітек¬ 
тори В. О. Щуко і В. Г. 
Гельфрейх. 1926. 

бад та ін.), нас. пункти, р-ни, ву¬ 
лиці, великі пром. підприємства, 
колгоспи, радгоспи, судна і т. п. 
Найвищою нагородою в СРСР є 
Леніна орден. Засновано Ленінсь¬ 
кі премії в галузі науки і техніки, 
л-ри і мистецтва, Міжнародні 
Ленінські премії «За зміцнення 
миру між народами». Створено 
Центральний музей В. 1. Леніна 
в Москві і музеї В. І. Леніна в ба¬ 
гатьох містах СРСР (на Україні — 
Київський філіал Центрального 
музею В. І. Леніна, Львівський фі¬ 
ліал Центрального музею В. І. Ле¬ 
ніна) і зарубіжних країн. Мільйо¬ 
ни трудящих СРСР і прогресив¬ 
них людей з усього світу відві¬ 
дують Мавзолей В. І. Леніна в 
Москві. В 1970 і 1980 КПРС, 
рад. народ, комуністи і трудя¬ 
щі всього світу, все прогресивне 
людство урочисто відзначили 100- 
і 110-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Ці події стали но¬ 
вим свідченням всеперемагаючої 
життєвої сили ленінізму. Ідеї Л. 
втілюються в діяльності комуніс¬ 
тів, у боротьбі робітн. класу і всіх 
трудящих, у поступальному роз¬ 
витку соціалізму і комунізму, не¬ 
здоланному соціальному прогресі 
людства (лив. Марксизм-ленінізм). 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1—55. М.. 1958—65; Ленинский сбор- 
вик, т. 1—39. М.—Л., 1924—80; У к р. 
о е р е к л.— Повне зібрання творів, 
т. 1—55. К., 1969 — 78; В. І. Ленін про 
Україну, ч. 1—2. К., 1977. 
Літ.: До 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Тези ЦК 
КПРС. К., 1970; К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 
Сборник документов и материалов 
М., 1970; Про 110-у річницю з дня на¬ 
родження Володимира Ілліча Леніна. 
Постанова ЦК КПРС від 13 грудня 
1979 р. К., 1979; Володимир Ілліч 
Ленін. Біографія. К., 1970; Владимир 
Ильич Ленин. Биографическая хрони- 
ка. 1870-1924. г. 1 — 11. М., 1970- 
80; Спогади про Володимира Ілліча 
Леніна, т. 1—5. К., 1969—72; Історія 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, т. 1—5. К., 1965—74; История 
Коммунистической партии Советского 
Союза. М., 1980; Нариси історії Кому¬ 
ністичної партії України К., 1977; 
Крупська Н. К. Про Леніна. Збірник 
статей і виступів. К., 1980; Пере- 
писка В. И. Ленина и руководиммх 
им заграничньїх партийньїх органов 
с социал-демократическими организа- 
циями Украиньї (1901 —1905 гг.). 
Сборник документов и материалов. 
К., 1964; В. І. Ленін і український на¬ 
род. Збірник документів. К., 1970; 
Трудящі України В. І. Леніну. Збір¬ 

ник документів. К., 1960; Ленін і 
Україна, кн. 1—4. К., 1969—70; Горь- 
кий М. В. И. Ленин. М., 1980; Лени- 
ниана. Библиография произведений 
В. И. Ленина и литературьі о нем. 
1956—1967 гг., т. 1 — 3. М., 1971—76; 
Павлова Л. [и др.]. Ленин и теперь 
живеє всех живьіх. Рекомендательньїй 
указатель мемуарной и биографиче- 
ской литературьі о В. И. Ленине. М.* 
1968; Воспоминания о В. И. Ленине. 
Аннотированньїй указатель книг и 
журнальних статей 1954—1961. М., 
1963; Видання творів В. І. Леніна 
на Україні (1894—1970). Бібліогра¬ 
фічний покажчик. X., 1971; Твори 
В. І. Леніна на Україні (1898 — лю* 
тий 1917 р.). Покажчик архівних до¬ 
кументів. К., 1977 О. Д. Педосов. 

лЄніна Орден — найвища на¬ 
города СРСР. Встановлений Пре¬ 
зидією ЦВК СРСР 6.IV 1930 на 
честь організатора і вождя КПРС, 
засновника першої в світі соціа- 
лістич. д-ви В. І. Леніна. За ста¬ 
тутом ордена, затвердженим 28.III 
1980, нагородження ним прова¬ 
диться за особливо великі заслуги в 
революційному русі, трудовій дія¬ 
льності, захисті соціалістич. Віт¬ 
чизни, розвитку дружби і співробіт¬ 
ництва між народами, зміцненні 
миру та за ін. особливо видатні 
заслуги перед Радянською д-вою 
і суспільством. Л. о. нагороджу¬ 
ються громадяни СРСР, підпри¬ 
ємства, об’єднання, установи, 
орг-ції, військ, частини, військ, 
кораблі, з’єднання та об’єднання, 
союзні і авт республіки, краї, 
області, авт. області, авт. округи, 
р-ни, міста та ін. населені пунк¬ 
ти. Л. о. можуть бути нагородже¬ 
ні і особи, які не є громадянами 
СРСР, а також підприємства, 
установи, орг-ції, населені пункти 
іноземних д-в. Орден Леніна 
вручається особам, удостоєним 
звання Героя Радянського Союзу, 
звання Героя Соціалістичної Пра¬ 
ці, а також містам і фортецям, 
яким присвоєно відповідно звання 
«Місто-Герой», «Фортеця-Герой». 
Вперше Л. о. нагороджено 23.V 
1930 газету «Комсомольская прав¬ 
да» з нагоди її 5-річчя. Одними з 
перших орденом Леніна було від¬ 
значено В. К. Блюхера, С. М. 
Будьонного, К. Є. Ворошилова, 
М. М. Тухачевського, О. Г. Ста- 
ханова, П. Ф. Кривоноса, М. О. 
Озерного. Цим орденом нагоро¬ 
джено (1979) понад 365 тис. робіт¬ 
ників, колгоспників, діячів науки 
і культури, представників Зброй¬ 
них Сил, видатних діячів між 
народного комуністичного і робітн. 
руху, понад 12,5 тис. Героїв 
Рад. Союзу і 18,7 тис. Героїв Со¬ 
ціалістичної Праці. Орденом Лені¬ 
на нагороджено бл. 900 колекти¬ 
вів трудящих і громад, організа¬ 
цій, підприємств, мистецьких ко¬ 
лективів, ряд міст (зокрема, мі- 
ста-герої, а також Ульяновськ, 
Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, 
Самарканд, Дніпропетровськ, Ба¬ 
ку), всі союзні та авт. республіки, 
краї, більшість областей (у т. ч. всі 
області УРСР). 
ЛЄНІНА ПІК — одна з найвищих 
вершин в СРСР, на межі Кирг. 
РСР і Тадж. РСР. Знаходиться у 
Заалайському хр. Вис. 7134 м. 
Вкритий льодовиками. Відкрив 
рос. мандрівник О. П. Федченко 
1871. Перше сходження на Л. п. 
здійснили 1934 рад. альпіністи (В. 
Абалаков, К. Чернуха, І. Лукін). 

ЛЕНІНАБАД (до 1936 — Ход- 
жент) — центр Ленінабадської 
обл. Тадж. РСР. Розташований на 
берегах р. Сирдар’ї біля входу у 
Ферганську долину. Залізнична 
станція, аеропорт, вузол автомоб. 
шляхів. 132 тис. ж. (1930). Місто 
засн. в 5 ст. до н. е. З 2-ї пол. 
7 ст. називається Ходжент. В 13 
сі. жителі міста чинили героїчний 
опір ордам Чінгісхана. В 1866 
Ходжент увійшов до складу Росії. 
В місті 4 (17). VII почалося Серед¬ 
ньоазіатське повстання 1916. Рад. 
владу встановлено на поч. 1918. 
Л.— значний центр по переробці 
с.-г. сировини; один з найбільших 
в СРСР шовковий та консервний 
комбінати, гренажний, емальовано¬ 
го посуду заводи, кондитерська 
фабрика, молочний комбінат. 
Серед ін. підприємств: з-ди скло¬ 
тарний, взут., швейна, меблева 
ф-ки. Педагогічний інститут, 6 
середніх спеціальних навчальних 
закладів. Муз.-драм, театр, істор.- 
краєзнавчий музей, бот. сад 
АН Тадж. РСР. 
Архіт. пам’ятки: середньовічна ци¬ 
тадель (8 ст.), руїни мавзолею 
Туба-хана (14 ст.), мечеть-мавзо- 
лей шейха Міслехеддіна (17—18 
ст.), Соборна мечеть (1912—13). 
За рад. часу споруджено муз.-драм, 
театр (1961 — 64), міст через 
р. Сирдар’ю (1965), пам’ятник 
В. І. Леніну (1974), монумент на 
честь воїнів-земляків, які загину¬ 
ли в роки Великої Вітчизн. вій¬ 
ни (1970). 
ленінабАдська Область — 
у складі Тадж. РСР. Розташована 
у пн. частині республіки. Утворе¬ 
на 23.XII 1970 (також існувала 
1939—62). Площа 26,1 тис. км2. 
Населення 1223 тис. чол. (на 1.1 
1980). Осн. населення — таджи¬ 
ки, живуть також узбеки, росія¬ 
ни, татари, киргизи, українці та ін. 
Міськ. населення — 36%. В облас¬ 
ті — 12 районів, 9 міст та 20 с-щ 
міськ. типу. Центр — м. Леніна- 
бад. Рельєф області переважно 
гірський. На Пн.— Курамінський 
хр. і гори Моголтау, на Пд.— Тур¬ 
кестанський (вис. до 5509 м), Зе- 
равшанський та Гіссарський хреб¬ 
ти. Найбільші міжгірні долини — 
Зеравшанська та Ферганська (в 
межах області — зх. її частина). 
Корисні копалини: вугілля, нафта, 
газ, поліметалеві руди тощо. Клі¬ 
мат континентальний, посушли¬ 
вий. Пересічна т-ра січня на рівни¬ 
ні — 2°, липня +25, +28°. У го¬ 
рах т-ра поступово знижується 
відповідно до —9° та +15°. Опа¬ 
дів від 100—200 мм на рік на 
рівнині, до 400 — 800 мм у го¬ 
рах.Характерні селі. Найбільші рі¬ 
ки — Сирдар'я, Зеравшан; озера — 

Леніна пік. 
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Іскандеркуль та Оксукон. На рів¬ 
нинних незайманих ділянках — пу¬ 
стельна й степова рослинність, на 
схилах— степова, вище — субальп. 
та альп. луки. По долинах рі¬ 
чок — тугаї. 
У нар.-госп. комплексі республіки 
Л. о. виділяється пром-стю, що 
базується на переробці с.-г. і мі¬ 
неральної сировини, а також ін¬ 
тенсивним зрошуваним землероб¬ 
ством. Електроенергія надходить 
від Кайраккумської ГЕС (на Сир¬ 
дар’ї). Добування вугілля (Шураб), 
нафти (Кім і Нефтеабад), добуван¬ 
ня й збагачування руд кольорових 
металів, вольфраму, моліодену, 
сурми, ртуті (Чорух-Дайрон, Ан- 
зобта ін.). Маш.-буд. з-ди: каніба- 
дамський «Автозапчастина», Ісфа- 
ринський світлотех. та Адрас- 
манський низьковольтної апарату¬ 
ри. Підприємства легкої пром-сті — 
шовковий комбінат (Ленінабад), 
ф-ка верхнього трикотажу (Ура- 
Тюбе), килимовий комбінат (Кай- 
раккум), бавовноочисні з-ди (Ка¬ 
нібалам, Пролетарськ). Розвину¬ 
та харчова промисловість: фрукто- 
консервна, м’ясна, кондитерська, 
борошномельна, виноробна. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів. У 1979 зро¬ 
шувалося 66,2% площі всіх посі¬ 
вів. Діють канали: Великий Фер¬ 
ганський, Пн.-Ферганський та 
«Маргідар». Провідна тех. культу¬ 
ра — бавовник (понад 26% валово¬ 
го збору республіки), гол. чин. у 
Ферганській долині), а також тю¬ 
тюн (80%, у Зеравшанській доли¬ 
ні). Серед ін. культур — зерно¬ 
ві (рис, пшениця, ячмінь), овоче- 
баштанні. В Л. о.— понад 50% 
площ садів (переважно абрикоси) 
та виноградників Тадж. РСР. Роз¬ 
водять велику рогату худобу, сви¬ 
ней, овець і кіз. Розвинуті птахів¬ 
ництво та шовківництво (50% коко¬ 
нів, що їх заготовляють у респуб¬ 
ліці). На тер. області — заліз- 
нич. магістраль Хаваст — Коканд), 
автомоб. магістралі з Ленінабада в 
Душанбе, Ташкент, Самарканд 
та ін. В Л. о.— пед. ін-т (Леніна¬ 
бад), 13 серед, спец. навч. закла¬ 
дів, зональний н.-д. ін-т садівни¬ 
цтва та виноградарства; 5 театрів 
(Ленінабад, Канібалам, Нау, Чка- 
ловськ); музеї: істор.-краєзнавчі в 
Ленінабаді та Ісфарі, республікан¬ 
ський істор.-краєзнавчий ім. А. А. 
Рудакі в Пенджікенті. 

М. Ю. Мамаджанова. 
ЛЕНІНАКАН (ДО 1924 — Алек- 
сандрополь) — місто республі¬ 
канського підпорядкування Вірм. 
РСР. Розташований на Ленінакан- 
ському плато, на вис. бл. 1500 м 
над р. м. Вузол залізнич. та ав¬ 
томоб. шляхів. 210 тис. ж. (1980). 
На тер. сучас. Л. поселення існу¬ 
вало з 5 ст. до н. е. За часів серед¬ 
ньовіччя тут був населений пункт 
Кумайрі (Гюмрі), на місці якого 
1837 закладено рос. фортецю. Ро¬ 
бітники міста брали участь у ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії. Рад. 
владу встановлено 10.V 1920, від¬ 
новлено її в кін. 1920 після роз¬ 
грому дашнаків, які на деякий 
час захопили місто. За роки Рад. 
влади Л. перетворився на знач¬ 
ний пром., культур, та наук, центр 
республіки. Провідні галузі г-ва — 
легка пром-сть (текст, комбінат, 
прядильна, панчішна, трикотажна, 
швейні, взут. ф-ки) та машино¬ 

будування (з-ди: «Мікроелектро- 
двигун», шліфувальних верстатів, 
ковальсько-пресового устаткуван¬ 
ня, «Стрсммашина», холодильних 
компресорів та ін.). Розвинута 
харч, (м'ясокомбінат, кондитерсь¬ 
ка ф-ка, мол. і пивоварний з-ди) 
та буд. матеріалів пром-сть. Меб¬ 
лева ф-ка. Підприємства залізнич. 
транспорту. В Л.— пед. ін-т, фі¬ 
ліал Єреванського політех. ін-ту, 
7 серед, спец. навч. закладів, від¬ 
діл гірського плодівництва і ви¬ 
ноградарства Ін-ту виноградарства, 
виноробства і плодівництва Вірм. 
РСР, Ін-т геофізики і інженерної 
сейсмології АН Вірм. РСР та ін. 
Театри — драм, та ляльок; крає¬ 
знавчий музей, картинна гале¬ 
рея. Архіт. пам’ятки: руїни церк¬ 
ви (6 ст.), купольна базиліка Аст- 
вацацін (17 ст.). Пам’ятник В. І. 
Леніну (1954, скульптор С. Мер- 
куров). У Казарапаті біля Алек- 
сандрополя народився А. С. Іса- 
акян. 
ЛЕНІНГРАД (1703—1914—Санкт 
Петербург, 1914—24 — Петроград) 
— другий за величиною і значен¬ 
ням після Москви пром., культур¬ 
ний та наук, центр СРСР. Поділя¬ 
ється на 17 районів. Територія — 

1350 км2 (606 км2 без міських посе¬ 
лень, підпорядкованих Ленінград¬ 
ській міській Раді). 
Природа. Л. розташований на бере¬ 
гах р. Неви при її впадінні у Фін¬ 
ську зат. Балтійського м., на остро¬ 
вах дельти (42 острови, у т. ч. 
Васильєвський, Хрестовський, Де¬ 
кабристів, Єлагін та ін.). 10% 
площі міста займає водна по¬ 
верхня. В межах Л.— понад 40 не¬ 
великих річок, рукавів і проток 
Неви. Значна частина тер. Л. (ост¬ 
рови дельти Неви, примор. смуга 
між Фінською зат. і лінією Бал¬ 
тійської з-ці та ін.) лежить на 
висотах, які не перевищують 1,2 
—З м над рівнем моря і при силь¬ 
них зх. вітрах затоплюється (ката¬ 
строфічні повені були 1824, вода 
піднялася на 3,75 м вище ордина¬ 
ра, 1924 — на 3,69 м, 1978 — на 
1,93 м). Всього місто затоплювало¬ 
ся 241 раз. У 1979 ЦК КПРС та 
Рада Міністрів СРСР прийняли 
постанову «Про будівництво спо¬ 
руд захисту м. Ленінграда від по¬ 
веней». Протягом 1979—90 перед¬ 
бачено спорудити захисну дамбу 
завдовжки 25,4 км. Клімат морсь¬ 
кий, з м’якою зимою і прохолодним 
літом. Пересічна т-ра січня— 7,9°. 

ЛЕНІНГРАД 

Населення 

Рік 
Кількість 
жителів, тис. 

1926 1614 

1939 3015 

1959 3367 

1970 4027 

1980 4633 

ЛЕНІНГРАД 

О міс і Лейтенанта Шмідта 
В Двірцевий МІСТ 
□ Ніровсьний міст 
О Литейиий міст 
В Аничков міст 
О Вел Охтииський мст 
В міст 0 Невського 

■м'ятними В. І. Леніну 

1 перед Фінляндським 
вокзалом, 1926 р 

2 перед Смольним, 
1927 р 

3 на Московському 
проспекті, 1970 р 

4 Місце, де восени 1695 р гад керівництвом В. І Леніна прово¬ 

дилися збори петербурзьких марксистів, ямі утворили .Союз 
боротьби за визволення робітмтьюго класу* 

5 Крейсер .Аврора* 

6 Пам-ятиик борцям Революції (1917—19 рр, Марсове поле) 

' Т Пам'ятним Геромним захисникам Ленінграда у Великій 
Вітчизняній Війні 1941-45 рр 

в Піскарьоесьиий меморіальний ансамбль, 1960 р 

9 Ленінградський філіал Центрального музею В. І. Леніна 
(код Мармуровий палац) 

10 Музей Великої Жовтневої соціалістичної революції 
П Інститут живопису, скульптури й архітектури їм. І Ю Репіна 

(кол. Академія мистецтв), 1764—88 рр 

12 Румвнцевський обеліск 

13 Петропавловська фортеця 
14 Обеліск на місці страти декабристів, 1975 р 
15 Університет їм. А.0 Жданова (будинок кол Дванадцяти 

колегій) 

16 Музей антропологи та етнографії їм Петра Великого 
(моя Кунсткамера), 1718—34 рр 

17 Центральний військово-морський музей (будинок йол Біржі) 

18 Ростральні колони, 1805—10 рр 

19 Площа Декабристів і пам'ятник Петру І — .Мідний вершини*, 

1782 р 
20 Будинок кол. Сенату і Синоду, 1829—34 рр 

21 Ісаакивський собор, 1818—58 рр (музей) 
22 Адміралтейство. 1806 — 23 рр 

23 Двірцева площа і Олексамдріесьма колона. 1830—34 рр 
24 Зимовий палац, 1754—62 рр. 

25 Ермітаж 
26 Арка будинку код Головного штабу, 1824-29 рр 
27 Музей-ивартира О. С Пушкіна 

28 Казанський собор 1801-11 РР (Музей історії релігії 
та атеїзму) 

29 Російський музей (кол Михайлівський палац), 1819—25 ро 
30 Літній сад і літній палац-музей Петра І 
31 Центральна військово-морська бібліотека (кол Інженерний 

замок), 1797—1800 рр 
32 Таврійський палац 
33 Ансамбль Смольного 

34 Публічна бібліотека їм. М. Є. Салтикова- Щедріиа 
35 Музей Арктики та Антарктики 
38 Музей міської скульптури (кол Олександре- Невська лавра). 

1717-90 рр 
37 Нарвські Тріумфальні ворота 
38 Гіриичий інститут їм. Г. В. Плеханова 

39 Палац піонерів їм. А. 0. Жданова (кол Аничиовсьиий палац) 

40 Театр опери та балету їм. С. М. Кірова (код Марийський), 1860 с 

4 1 Театр драми їм. 0. С. Пушкіна (кол Олексаидринський), 1832 р 
42 великий драм, театр їм. М. Горького 

43 Консерваторія їм. М. А. Римського- Корсакова 

44 Палац культури ім.О.М. Горького. 1925—27 рр 
45 Велиний кіноконцертний зал .Октябрьский* 

46 Палац спорту .Юбилейнмй* 

47 Стадюн їм. С. М Кірова 
Пам'ятники 

48 В. Володарському, 1925 р 55 І А. Кризову, 1855 р 

49 С. М. Кірову, 1938 р 56 М Ю Лєрмонтову. 1916 р. 

50 М.Б.Барклаю-де-Тол»,і837 р 57 М В Ломоиосову. 1892-р 

51 М. І.Кутузову, 1837 р 58 О СПушкіну, 1957 р 

52 О. В.Суворову, 1801 р 59 М. А Римському-Корсакоеу, 
53 М. І.Глинці, 1906 р. 1952р. 

54 О. СГрибоєдову, 1959 р 60 М Г. Чернишевсьиому, 1947 ( 
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Пам’ятник М. І. Куту- 
зову. Скульптор Б. І. 
Орловський, архітектор 
В. П. Стасов. 1837. 

Невський проспект. 

Будинки Сенату й Си¬ 
ноду (тепер — Централь¬ 
ний державний істо¬ 
ричний архів СРСР). 
Архітектори К. І. Рос- 
сі та О. Є. Штауберт. 
1829-34. 

липня4- 17,7°. Пересічна кількість 
опадів 585 мм на рік. На поч. літа 
в Л.—білі ночі. С. Б. Лавров. 
Історія. Л. розташований на спо¬ 
конвічних руських землях, де у 
2- й пол. 1-го тис. н. е. жили іль¬ 
менські слов’яни В 13—15 ст. 
ця територія входила до Нов¬ 
городської феодальної республіки. 
Після вигнання швед, загарбників 
(див. Північна війна 1700—21) в 
гирлі Неви на о. Заячому за на¬ 
казом Петра І в травні 1703 було 
закладено Санкт-Петербурзьку 
фортецю (див. Петропавловська 
фортеця)у під захистом якої не¬ 
вдовзі розгорнулося будівництво 
міста Санкт-Петербурга. Спору¬ 
джувалося воно силами тисяч сол¬ 
датів і селян, яких зігнали з 
усієї д-ви, зокрема з України. 
Після заснування Петербурга за 
вершилася віковічна боротьба Ро¬ 
сії за вихід до Балт. моря, що 
диктувалася інтересами екон. і по¬ 
літ. розвитку країни. В 1712 до 
Петербурга з Москви було перене¬ 
сено столицю Росії. У 18 ст. в 
Петербурзі виник ряд значних 
пром. підприємств (Адміралтейсь¬ 
ка верф, фарфоровий з-д, Ливар; 
ний та Монетний двори, порохові 
3- ди тощо). В 19 ст. внаслідок 
інтенсивного індустр. розвитку — 
відкриття Путіловського (тепер Кі- 
ровський), Балт. суднобудівного 
та ін. з-дів Петербург перетво¬ 
рився на великий пром. центр. У 
кін. 18 ст. Петербург став центром 
передової науки і культури, сус- 
пільно-політ. думки і революц. 
руху. 14 (26).XII 1825 тут відбу¬ 
лося повстання декабристів у під 
впливом якого на Україні вибух¬ 
нуло Чернігівського полку пов¬ 
стання. У Петербурзі зародився 
революційно-демократичний рух 
(див., зокрема, Петраіиевці), дія¬ 
ли народницькі орг-ції <3емля і 
воляь, «Народна воля», «Чорний 
переділ». Висока концентрація 
вироби., велика кількість робітни- 
ків-металістів (40%), найбільш 
свідомої й організованої частини 
робітн. класу, забезпечили петерб. 
пролетаріатові авангардну роль у 
рос. революц. русі. В 1878 в Петер¬ 
бурзі створено «Північний союз 
російських робітників». У 80-х 
рр. виникли перші марксистські 
гуртки {Благоєва група, Бруснєва 

група та ін.). В 1895 В. 1. Ленін 
створив петербурзький <Союз бо¬ 
ротьби за визволення робітничо¬ 
го класу ь. Місто було колискою 
трьох рос. революцій. Після роз¬ 
стрілу мирної демонстрації петерб. 
робітників Дев'ятого січня 1905 
почалася революція 1905—07. 
Під час Лютневої буржуазно-де¬ 
мократичної революції 1917 пов¬ 
сталі петрогр. робітники й солда¬ 
ти повалили самодержавство. В 
результаті збройного повстання ро¬ 

на (1945, 1957), орденом Жовтне¬ 
вої Революції (1965) і як місто-ге- 
рой — медаллю ««Золота Зірка» 
(1965). 3. В. Степанов- 
Народне господарство. Сучас. 
пром. комплекс Л. відзнача¬ 
ється поєднанням різних галузей 
важкої індустрії, легкої та харч, 
пром-сті. Л. (разом з Ленінгр. 
обл.) виробляє 3% пром. продук¬ 
ції країни. Діє бл. 800 наук.-вироб¬ 
ничих орг-цій. Провідне місце по¬ 
сідає важка пром-сть, насамперед 

Площа Декабристів з пам’ятником Петру І («Мідний вершник»). Скульптор 
Е. М. Фальконе (за участю М. А. Колло і Ф. Г. Гордєєва). 1768—82. 

бітників і солдатів, керованих пар¬ 
тією більшовиків, 25.Х (7.XI) 1917 
в Петрограді перемогла Велика 
Жовтнева соціалістична револю¬ 
ція. 26.Х (8.XI) 1917 Другий Все¬ 
російський з'їзд Рад проголосив 
перехід влади до рук Рад і сфор¬ 
мував перший Рад. уряд — Раду 
Народних Комісарів на чолі з 
В. І. Леніним. 2 (15).XI 1917 в Пе¬ 
трограді було прийнято Деклара¬ 
цію прав народів Росії, яка узако¬ 
нила рівноправність усіх (у т. ч. 
українського) народів. 
Ряд членів Петрогр. військ.-ре¬ 
волюц. к-ту, які керували пова¬ 
ленням бурж. Тимчасового уряду, 
відіграли значну роль у боротьбі 
за встановлення Рад. влади на 
Україні (В. О. Антонов-Овсієн- 
ко, А. С. Бубнов, П. Ю. Дибенко, 
Ю. М. Коцюбинський, М. І. Под- 
войський, М. О. Скрипник та ін.). 
До березня 1918 Петроград був 
столицею РРФСР. Під час грома¬ 
дян. війни 1918—20 робітники Пе¬ 
трограда брали участь у збройній 
боротьбі проти внутр. і зовн. 
контрреволюції, зокрема в боях за 
визволення України. В 1919 двічі 
було відбито наступ на Петроград 
білогвард. військ ген. Юденича 
(див.Петроградська оборона 1919). 
За видатні заслуги в розгромі ін¬ 
тервентів і білогвардійців проле¬ 
таріат Петрограда 1919 нагоро¬ 
джено орденом Червоного Прапо¬ 
ра РРФСР. 
Після смерті В. І. Леніна на про¬ 
хання трудящих міста 26.1 1924 
Петроград був перейменований на 
Ленінград. Пром-сть Л. відіграла 
велику роль у соціалістич. будів¬ 
ництві й тех. реконструкції нар. 
г-ва СРСР, зокрема нар. г-ва Ук¬ 
раїни. Під час Великої Вітчизн. 
війни Л. витримав 900-денну бло¬ 
каду фашист, армій. Заслуги 
учасників героїчної оборони Л. 
(див. Ленінградська битва 1941 — 
44) відзначені встановленою 1942 
медаллю «За оборону Ленінграда». 
Л. нагороджено 2 орденами Лені- 

машинобудування й металооброб¬ 
ка, що спеціалізуються на вироби, 
складної, дрібносерійної та інди¬ 
відуальної машино- та приладобу¬ 
дівної продукції для нар. г-ва 
країни. На Л. припадає бл. 52% 
загальносоюзного вироби, турбін і 
генераторів, 26%—поліграф, устат¬ 
кування, 12%—ковальсько-пресо¬ 
вих машин, 11%— приладів і засо¬ 
бів автоматизації, понад 7% — 
електрозварювального устаткуван¬ 
ня та ін. Л.— один з гол. центрів 
суднобудування в країні. На Адмі¬ 
ралтейському, Балтійському та ін. 
з-дах виробляють судна різних 
типів — рефрижератори, танкери, 
науково-дослідні, атомні кригола¬ 
ми («Ленін», «Арктика», «Сибір», 
«Дніпро»). Далеко за межамй на¬ 
шої країни відома продукція об’єд¬ 
нань: ленінградське виробниче об’¬ 
єднання <Кіровський заводь, ленін¬ 
градське виробниче електромаши¬ 
нобудівне об'єднання <Електроси- 
ла» ім. С. М. Кірова, Невський 
машинобудівний завод ім. В. І. Ле¬ 
ніна, Іжорський завод, ленінград¬ 
ське виробниче об’єднання тур¬ 
бобудування «Ленінградський 
металічний заводь, «Світлана», 
«Поліграфмаш» та ін. Великого 
розвитку набуло в Л. енерг. маши¬ 
нобудування, налагоджено вироби, 
унікальних енергоагрегатів для 
Братської, Красноярської та Сая- 
но-Шушенської гідроелектростан¬ 
цій, устаткування для атомної енер¬ 
гетики. Л.—важливий район радіо- 
електротех., електронної пром-сті, 
приладо- та верстатобудуван¬ 
ня, вироби, устаткування для три¬ 
котажної, взуттєвої, тютюнової, 
поліграф, та ін. галузей пром-сті. 
Виділяється також вироби, това¬ 
рів культурно-побутового призна¬ 
чення, зокрема фотоапаратів 
(50% загальносоюзного), пилососів 
(20%), годинників (7%). Бл. 7% 
пром. продукції міста припадає 
на підприємства хім. пром-сті (ши¬ 
ни, мінеральні добрива, синтетич¬ 
ні матеріали, парфюмерні та хім.- 
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фарм. вироби). Розвинуті також 
поліграф, пром-сть, вироби, кла¬ 
вішних інструментів (найбільша в 
СРСР ф-ка «Красньїй Октябрь»), 
народ, муз. інструментів (ф-ка 
ім. А. В. Луначарського), худож. 
фарфору й скла (з-д ім. М. В. 
Ломоносова). Значне місце посі¬ 
дає лісова, деревообробна, папе¬ 
рова пром-сть, а також вироби, 
буд. матеріалів. Легка та хар¬ 
чова пром-сть представлена най¬ 
більшими підприємствами: «Крас¬ 
ний треугольник», «Красная нить», 
«Рабочий», «Комсомолка», «Боль- 
шевичка», ленінградське виробни¬ 
че взуттєве об'єднання «Скоро¬ 
ход* імені Я. А. Калініна. За ро¬ 
ки Радянської влади в Л. створено 
велике енергетичне г-во. Всі 
електростанції області об’єднано в 
єдину високовольтну мережу « Ле- 
ненерго», енергетичне господарство 
міста посилено з введенням в дію 
Ленінградської АЕС ім. В. І. Лені¬ 
на та Південної ТЕЦ,що будується. 
Л. одержує природний та штучний 
газ по газопроводах Серпухово — 
Ленінград, Білоусово — Ленін¬ 
град, Кохтла-Ярве — Ленінград, 
по новому газопроводу Грязьо- 
вець — Череповець — Ленінград 
в місто надійде газ з родовищ Ко¬ 
мі АРСР та Тюмен. обл. РРФСР. 
Л.— значний трансп. вузол (5 за¬ 
лізничних вокзалів, 12 залізнич¬ 
них колій та 11 автомоб. магістра¬ 
лей), є річковий та мор. порти, 
сполучені внутр. водними шляхами 
з Балтійським, Білим, Каспійсь¬ 
ким морями та Азово-Чорноморсь- 
ким басейном (Волго-Балтійсь- 
кий водний шлях імені В. І. Ле¬ 
ніна). Ленінградський морський 
торговий порт — один з найбіль¬ 
ших в СРСР. У 70-х рр. введено 
в дію новий аеропорт «Пулково». 

С. Б. Лавров. 
Охорона здоров’я. В Петербурзі 
було організовано перші в Росії 
госпіталі — сухопутний (1715) і 
адміралтейський (1717). В 1773 
при них виникли школи по підго¬ 
товці лікарів. На базі Мед.-хірур- 
гічного уч-ща 1778 було створено 
Мед.-хірургічну академію. В 1-й 
пол. 19 ст. в Петербурзі виникли 
нові мед. заклади, в т. ч. перша 
в Росії дит. лікарня (1834). Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції в Петрограді зародилася рад. 
охорона здоров’я. В 1978 в Л. бу¬ 
ло 34 195 лікарів (76,5 лікаря 
на 10 тис. ж.), 53,5 тис. лікарня¬ 
них ліжок (118 ліжок на 10 тис. 
ж.) і 116 жіночих консультацій, 
дит. поліклінік і амбулаторій. 
Поблизу Л. розташований Ленін¬ 
градський курортний район (Зеле- 
ногорськ, Комарово, Сестрорєцьк 
та ін.), на території якого — са¬ 
наторії (для дітей і дорослих), 
будинки відпочинку, пансіонати 
тощо. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. Із заснуван¬ 
ням Петербурга створено такі за¬ 
клади, як Морська академія 
(1715), Інженерна школа (1719), 
Артилерійська школа (1721), зго¬ 
дом — Сухопутний шляхет. кор¬ 
пус (1731), ін-ти шляхетних дівчат 
(Смольний, засн. 1764) та ін. У 
1811 засн. Царськосельський ліцей, 
1819 — Петерб. ун-т (див. Ленін¬ 
градський державний універси¬ 
тет імені А. О. Жданова), пер¬ 

ші вищі тех. заклади: Ін-т кор¬ 
пусу інженерів шляхів (1809), 
Технологічний ін-т (1828), Гірни¬ 
чий ін-т (1866) та ін. В 1978/79 
навч. р. в Л. було 549 загально- 
осв. шкіл (398,8 тис. учнів), 105 
серед, профес.-тех. уч-щ (65,6 
тис. учнів), 88 серед, спец. навч. 
закладів (114,4 тис. учнів), 41 
вищий навч. заклад (280,6 тис. 
студентів). Найбільші вузи: Ленін¬ 
градський ун-т імені А. О. Ждано¬ 
ва, ін-ти — політех., гірничий, ко¬ 
раблебудівний, авіац. приладобу¬ 
дування, кіноінженерів, Вище ін¬ 
женерне мор. уч-ще та ін. У Л. є 
установи Академії наук СРСР: 
Фізико-технічний ін-т ім. А. Ф. 
Йоффе, Ботанічний ін-т ім. В. Л. 
Комарова, Зоологічний ін-т, ін-ти 
фізіології ім. І. П. Павлова, висо- 
комолекулярних сполук, цитоло¬ 
гії, Ін-т рос. літератури («Пуш- 
кінський дім»), у Пулкові під Л.— 
астр. обсерваторія. В Л. працю¬ 
ють: Ін-т історії партії при Ле- 
нінгр. обкомі КПРС (філіал Ін-ту 
марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС), ін-ти метрології ім. Д. І. 
Менделєєва, арктичний і антарк¬ 
тичний, котлотурбінний, експери¬ 
ментальної медицини, радіаційної 
гігієни, онкології тощо; наук.-ви¬ 
роби. об’єднання «Електросила», 
«Позитрон», Оптико-механіч., 
«ЛОМО», «Ленелектронмаш» та 
ін. В Л.— 900 масових б-к (фонд— 
29 996 тис. одиниць зберігання), 
серед яких одна з найбільших уні¬ 
версальних б-к світу—Бібліотека 
публічна імені М. Є. Салтикова- 
ЦЦедріна (фонд — бл. 21 млн. 
одиниць зберігання; 1977). Крім 
того, в Л.— найстаріше наук, кни¬ 
госховище країни — Бібліотека 
АН СРСР (фонд — 15,3 млн. оди¬ 
ниць зберігання; 1977). В місті 
функціонує 384 клубні заклади, 
310 кіноустановок, 15 театрів; 
філармонія, концертний зал «Ок- 
тябрьский», цирк та ін. 
У Л.— бл. 50 музеїв, серед яких 
Музей Великої Жовтн. соціалістич. 
революції, Ленінгр. філіал Центр, 
музею В. І. Леніна, 10 меморіаль¬ 
них музеїв В. І. Леніна, Музей іс¬ 
торії Л. (з філіалами: Петропав¬ 
ловська фортеця, фортеця «Оре- 
шек» та експозиція, присвяче¬ 
на періодові блокади Л. нім.- 
фашист. загарбниками), всесвіт¬ 
ньо відомі Ермітаж і Російський 
музей, Центр, військ.-мор. музей, 
Музей Арктики й Антарктики, Літ. 
музей при Ін-ті рос. л-ри АН СРСР, 
у м. Пушкіні під Л.— Всесоюзний 
музей О. С. Пушкіна, в Л. на на¬ 
бережній р. Мойки — музей-квар- 
тира О. С. Пушкіна, меморіальна 
майстерня-музей Т. Г. Шевченка 
в Академії мистецтв тощо. Див. 
також розділи: «Архітектура», 
«Мистецтво». П. В. Жур. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В місті працює ЗО вид-в, 
зокрема центральні — «Аврора», 
«Гидрометеоиздат», «Судострое 
ниє», республіканські — «Худож 
ник РСФСР», «Лениздат», відді 
лення союзних вид-в — «Наука», 
«Художественная литература»,«Со- 
ветский писатель», «Детская лите- 
ратура» та ін. Виходять газети: 
«Ленинградская правда» (з 1918), 
«Смена» (з 1919), «Ленинские 
искри» (з 1924), «Ленинградский 
рабочий» (з 1951), «Вечерний Ле- 

нинград» (з 1945), десятки багато¬ 
тиражок. Видаються журнали: 
«Звезда» (з 1924), «Нева» (з 1955), 
«Аврора» (з 1969), «Костер» (з 
1936). Ленінгр. радіомовлення пра¬ 
цює за трьома програмами, теле¬ 
бачення, у т. ч. кольорове (з 
1972),— за двома програмами. 

П. В. Жур. 
Література. З Л. пов’язані жит¬ 
тя і творчість багатьох рос. пи¬ 
сьменників. У 18 ст. в Петербур¬ 
зі жили й працювали А. Кантемір, 
B. Тредіаковський, М. Ломоносов, 
Г. Державін, О. Сумароков, Д. 
Фонвізін, О. Радищев, В. Капніст, 
М. Новиков. У 19 ст. тут творили 
М. Карамзін, В. Жуковський, О. 
Пушкін, О. Грибоєдов, М. Гоголь, 
К. Рилєєв, М. Лєрмонтов, М. Не- 
красов, І. Гончаров, І. Тургенєв, 
Ф. Тютчев, М. Салтиков-Щедрін, 
Ф. Достоєвський, М. Лєсков, 
працювали відомі критики В. Бє¬ 
лінський, М. Чернишевський, М. 
Добролюбов, Д. Писарєв. Кін. 
19 — поч. 20 ст. ознаменувалися 
творчістю основоположників л-ри 
соціалістич. реалізму М. Горького 
і В. Маяковського. З Л. тісно 
пов’язані життя й літ. діяльність 
О. Блока, рад. письменників Д. 
Бєдного, С. Єсеніна, М. Пришві- 
на, А. Ахматової, О. Форш, В. 
Шишкова, О. Чапигіна, О. Толсто- 
го, Ю. Тинянова, К. Чуковського, 
C. Маршака, В. Пайової, К. Феді- 
на, М. Тихонова, В. Саянова, О. 
Прокоф’єва та ін. Значну роль ві¬ 
діграв Л. в рос.-укр. літ. зв’язках. 
Ще на поч. 18 ст. у Петербурзі жив 
і працював укр. і рос. письменник 
і культур.-осв. діяч Ф. Прокопо- 
вич. У місті жив і творив протягом 
17 років Т. Шевченко, в 60-х рр. 
перебувала Марко Вовчок. Тут 
уперше вийшли в світ «Енеїда» І. 
Котляревського (1798), «Кобзар» 
Т. Шевченка (18ч0), друкувалися 
твори Г. Квітки-Основ’яненка, Є. 
Гребінки, укр. поетів-романтиків. 
У Петербурзі видано твори Марка 
Вовчка («Народні оповідання», 
1858, та збірки, 1865, 1870—74); 
фольклор, збірки: «Опис весільних 
українських простонародних обря¬ 
дів» (1777), книгу М. Цертелєва 
«Спроба зібрання старовинних ма¬ 
лоросійських пісень» (1819), «Ма¬ 
лоросійські і червоноруські на¬ 
родні думи і пісні» (1836), «Праці 
етнографічно-статистичної експе¬ 
диції в Західний край» (1877), 
літ. альманахи <Ластівка> (1841), 
<Хата>, (1860), перший укр. журн. 
«Основа» (1861—62). Тут, почи¬ 
наючи з 1856, кілька років працю¬ 
вала перша приватна укр. друкар¬ 
ня, засн. П. Кулішем. У 1897— 
1901 в журн. «Жизнь» публікува¬ 
лися російські переклади творів 

ЛЕНІНГРАД 

Собор Петропавловсь¬ 
кої фортеці. Архітектор 
Д. Трезіні. 1712—33. 

Собор Смольного мона¬ 
стиря. Архітектор В. В. 
Растреллі. 1764. 

Таврійський палац (те¬ 
пер — облпартшкола). 
Архітектор І. Є. Старов. 
1789. 

8 УРЕ, т. 6 
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Пам’ятник О. С„ Пуш¬ 
кіну. Скульптор М. К. 
Анікушин, архітектор 
В. Петров. 1957. 

Житловий масив 
Автово. 

Т.Франка, Лесі Українки, М. Ко¬ 
цюбинського, О. Кобилянської, 
В. Стефаника та ін., їхні тво¬ 
ри виходили й у видавництві 
« Знання». 
Ще пліднішою стала творча спів¬ 
дружність ленінгр. і укр. літе¬ 
раторів за рад. часу. В 30-х рр. за 
ініціативою О. Прокоф’єва, Вс. 
Рождественського, В. Саянова, М. 
Брауна, М. Коміссарової було 
створено антологію укр. поезії 
рос. мовою. Письменники Л. ра¬ 
зом з письменниками України 
широко відзначали ювілеї «Слова 
о полку Ігоревім» та О. Пушкіна 
(1937), 125-річчя і 150-річчя з дня 
народження Т. Шевченка, 300- 
річчя і 325 -річчя возз’єднання Ук¬ 
раїни з Росією. Літератори і ми¬ 
стецтвознавці Л. взяли активну 
участь у підготовці «Шевченківсь¬ 
кого словника» (т. І—2. К., 1976— 
77), удостоєного Держ. премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1980). 
Образ Л. втілено у творах О. Кор¬ 
нійчука, М. Рильського, П. Тичи¬ 
ни, М. Бажана, А. Малишка, О. 
Полторацького, О. Ільченка та ін. 

П. В. Жур. 
Архітектура. Архітектурі Л. влас¬ 
тиві гармонійне планування, мо¬ 
нументальність, ансамблевість за¬ 
будови. Організуючим началом 
міста став ансамбль Петропавлов¬ 
ської фортеці. Центр, частина Л. 
склалася на Пд. Сх. від Неви 
вздовж гол. магістралей (Невсь- 
кого проспекту та ін.), які променя¬ 
ми розходяться тл Адміралтейст¬ 
ва. На Васильєвському о-ві було 
споруджено будинки 12 колегій 
(тепер ун-т; 1722—34, арх. Д. Тре- 
зіні, Т. ІПвертфегер), Кунстка¬ 
меру (1718—34, арх. Г. Маттарно- 
ві та ін.; перебудова 1754—58, 
арх. С. Чевакінський), палац О. 
Меншикова (1710—16, арх. Дж. 
М. Фонтана, Г. Шедель). На поч. 
18 ст. будували палаци й садиби 
знаті в стилі барокко — палац 
Петра І в Літньому саду (1710— 
14, арх. Трезіні та ін.), С. Строга- 
нова (1752— 54, арх. В. Растрел- 
лі, перебудовувався А. Вороні- 
хіним), П. Шереметєва на Фонтан- 
ці (1750—55, арх. Чевакінський, 
Ф. Аргунов). У 1769 затверджено 
новий план міста (арх. О. Квасов). 
У 2-й пол. 18 — на поч. 19 ст. ство¬ 
рювалися грандіозні архіт. ан¬ 
самблі: стрілка Васильєвського 
о-ва з будинком Біржі (1805—10, 
відкрита 1816, арх. Ж. Тома де 
Томон, з 1940 — Центр, військ.- 
мор. музей); Двірцева площа з 

Зимовим палацом, Олександрів- 
ською колоною (1830—34, арх. 
А. Монферран) та аркою Гол. шта¬ 
бу (тепер адм. установи; 1819— 
29, арх. К. Россі); пл. Декабристів 
з пам’ятником Петру І (1768—82, 
скульптор Е. М. Фальконе, за 
участю М. Колло та Ф. Гордєєва), 
будинками Сенату й Синоду (те¬ 
пер Центр, держ. істор. архів 
СРСР: 1829—34, арх. Россі, О. 
Штауоерт) та Ісаакіївським собо¬ 
ром; ансамблі Невського про- 

Колишній палац С. Г. Строганова. 
Архітектор В. В. Растреллі. 1752—54. 

спекту з Казанським собором; 
ансамбль пл. Мистецтв (1819—40, 
за проектом арх. Россі) з Михай¬ 
лівським палацом; ансамбль 
Марсового поля з Мармуровим па¬ 
лацом (тепер філіал Центр, му¬ 
зею В. І. Леніна; 1768—85, арх. 
А. Рінальді, перебудований 1844— 
51, арх. О. Брюллов) і казармами 
Павловського полку (1817—20, арх. 
Стасов), у центрі площі —пам’ят¬ 
ник борцям Революції (1917—19, 
скульптор Л. Руднєв); ансамбль 
Літнього саду й Інженерного зам¬ 
ку, Таврійського палацу. Створе¬ 
но заміські ансамблі (тепер — у 
складі міста): Олександро-Невсь- 
ку лавру, Смольний. Серед ін. 
пам’яток Л.: в стилі класицизму — 
Академія мистецтв (1764—88, 
арх. О. Кокорінов та Ж. Валлен- 
Деламот), Гостиний двір (1761— 
85, арх. В. Растреллі та Валлен- 
Деламот), Гірничий ін-т (1806, 
арх. Вороніхін), Нарвські ворота 
(1833, арх. В. Стасов); еклектичні 
будівлі (напр., Маріїнський опер¬ 
ний театр); в стилі модерн — готель 
«Асторія» (1910—14, арх. Ф. Лід- 
валь). У 19 — на поч. 20 ст. спо¬ 
руджено численні мости; серед 
них— Аничков міст (1839—41, інж. 
А. Готман; бронзові скульптурні 
композиції — приборкувачі коней 
встановлено 1849—50, скульптор 
П. Клодт). В 19 — на поч. 20 ст. 
споруджено гранітні набережні 
Неви. Після Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції відновлено 
планомірну забудову Л. Створено 
перші житл. комплекси для робіт¬ 
ників: на Тракторній вул. й про¬ 
спекті Страйків (1925—27, арх. 
О. Нікольський, О. Гегелло, Г. 
Симонов), Палевський житловий 
масив у Володарському районі 
(1925— 27, арх. О. Зазерський, М. 
Рибін). 
В 30-х рр. створено нові райони на 
вільних територіях: Мала Охта 
(1936—41, арх. Г. Симонов, Б. 
Рубаненко та ін.). Щемі ловка 
(1937—40. арх. Є. Левінсон, І. 
Фомін та ін.), споруджено вели¬ 
кі громад, будівлі. В ген. планах 
Л. (1945—48, арх М. Баранов 
та ін.; 1966, арх. В. Каменський, 
О. Наумов, Г. Булдаков та ін.) 

комплексно вирішувалися завдан¬ 
ня післявоєнної відбудови, рекон¬ 
струкції і нового буд-ва з ураху¬ 
ванням розвитку істор. центру 
вздовж Неви та на узбережжі Фін¬ 
ської зат. Забудовано проспекти 
Приморський, Енгельса, Страйків, 
Автово, Новоізмайловський, всі — 
в 60-х рр.; зведено житл. масиви: 
Дачний, Полюстрово, Купчино та 
ін.; створено ансамбль пл. В. І. 
Леніна, споруджено стадіон ім. 
С. М. Кірова, станції метрополі¬ 
тену ім. В. І. Леніна, телецентр 
(1962, арх. С. Сперанський та ін.), 
Великий кіноконцерт. зал «Октяб- 
рьский» (1967, арх. Каменський та 
ін.), Палац спорту «Юбилейньтй» 
(1967, арх. Г. Морозов, І. Сусликов 
та ін.), Палац молоді (1978, арх. 
П. Прохоров, В. Тропін, О. Ізоїт- 
ко). Створено меморіальні комп¬ 
лекси на Піскарьовському кладо¬ 
вищі (1960) і Серафимовському 
кладовищі (1965, арх. Я. Лукін, 
скульптори Тауріт та ін.). Пам’ят¬ 
ники: Румянцевський обеліск 
(1798—99, арх. В. Бренна), О. В. 
Суворову (1799—1801, скульптор 
М. Козловський), М. І. Кутузову 
й М. Б. Барклаю-де-Толлі (1837, 
скульптор Б. Орловський, арх. 
Стасов), В. Володарському (1925, 
скульптори М. Манізер, Л. Бле 
зе-Манізер), В. І. Леніну перед 
Фінляндським вокзалом (1926, 
скульптор С. Євсєєв), В. І. Леніну 
перед Смольним (1927, скульптор 
В. Козлов), С. М. Кірову (1938, 
скульптор М. Томський), О. С. 
Пушкіну (1957, скульптор М. Ані¬ 
кушин), пам’ятник Героїчним за¬ 
хисникам Ленінграда у Вели¬ 
кій Вітчизн. війні 1941— 45 (1975, 
скульптор Анікушин, арх. Сперан¬ 
ський) та ін. В пам’ять про героїч¬ 
ну оборону Л. та розгром нім.- 
фашист. військ у Ленінгр, битві 
1941—44 на околицях Л. створено 
Зелений пояс Слави, до якого вхо¬ 
дять численні меморіальні спо¬ 
руди. 
Мистецтво. На поч. 18 ст. в Петер¬ 
бурзі працювали художники І. Ні- 
кітін, А. Матвєєв, О. Зубов, О. 
Антропов, І. Аргунов, скульптор 
К. Растреллі та ін. Засн. 1757 пе- 
терб. АМ була єдиним в ті часи 
вищим худож. навч. закладом. У 
2-й пол. 18 ст. з Петербургом по¬ 
в’язані зародження рос. історично¬ 
го (А. Лосенко, Г. Угрюмов) і пей¬ 
зажного (С. Щедрін, І. Алексєєв) 
живопису, розквіт скульптури 
(Ф. Шубін, М. Козловський), 
портрета (Ф. Рокотов), гравюри 
(Є. Чемесов, Г. Скородумов). У 
18 — на поч. 19 ст. в мистецькому 
житті Петербурга діяльну участь 
взяли митці — українці за похо¬ 
дженням: живописці А. Лосенко, 
К. Головачевський, Д. Левицький, 
B. Боровиковський, скульптор І. 
Мартос та ін. У 1-й пол. 19 ст. 
високого рівня досягла монумен¬ 
тальна скульптура (Ф. Щедрін, 
C. Пименов. В. Демут-Мали- 
новський). У Петербурзі розквіт¬ 
ла творчість О. Кіпренського, 
К. Брюллова, О. Венеціанова, П. 
Федотова, О. Агіна та ін. В той час 
в АМ вчилися укр. художники 
(Т. Шевченко, І. Сошенко, А. Мок- 
рицький) і митці ін. народів Ро¬ 
сії. В 1870 в Петербурзі засн. 
Т-во пересувних худож. виставок 
(І. Крамськой. 1. Рєпін, В. Сури- 



ков, А. Куїнджі та ін.; див. Пе¬ 
редвижники). В кін. 19 — на поч. 
20 ст. в петерб. АМ вчилися укр. 
художники В. Орловський, Г. 
Світлицький, М. Пимоненко, М. 
Мурашко, М. Самокиш, Ф. Кра- 
сицький, К. Костанді, К. Кри 
жицький, І. їжакевич, К. Трохи- 
менко, О. Шовкуненко. Після Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції митці Петрограда взяли діяль¬ 
ну участь у оуд-ві рад. культури, 
зокрема в спорудженні перших па¬ 
м’ятників за ленінським планом 
монументальної пропаганди. В Л. 
працювали відомі рад. художники 
І. Бродський, М. Авілов, А. Мат- 
вєєв, М. Манізер, Й. Серебряний, 
Б. Йогансон, В. Сєров та ін. В 
Інституті живопису, скульптури й 
архітектури імені І. Ю. Рєпіна 
вчилися українські радянські 
художники С. Подерв’янський, 
М. Тодоров, В. Токарєв та ін. 
Муз. життя Петербурга розвива¬ 
лося з перших років існування 
міста (духові оркестри, інструм. 
капели, придворний хор: з 1763 — 
Придворна співацька капела, кад¬ 
ри для якої готувала Глухівська 
співацька школа). В 1723 в Петер¬ 
бурзі поширилася рукописна (укр. 
мовою) «Мусикійська граматика» 
М. Ділецького. З 1736 діяла при¬ 
дворна італ. опера, в якій брали 
участь рос. і укр. (М. Полтораць- 
кий) співаки та музиканти; в 1738 
відкрито першу в Росії балетну 
школу. В 2-й пол. 18 ст. були по¬ 
пулярними твори вітчизняних 
композиторів М. Березовського, 
Д. Бортнянського (українців за 
походженням), В. Пашкевича, 
Є. Фоміна. 
В 1783 збудовано Кам’яний (Вели¬ 
кий) театр, в якому після рекон¬ 
струкції споруди (1836) було по¬ 
ставлено «Аскольдову могилу» О. 
Верстовського, «Івана Сусаніна» й 
«Руслана і Людмилу» М. Глинки. 
З 1802 Петерб. філармонічне т-во 
влаштовувало симф. й ораторіаль¬ 
ні концерти. В 1860 відкрито Ма¬ 
рийський театр (див. Ленінградсь¬ 
кий театр опери та балету імені 
С. М. Кірова). Серед його услав¬ 
лених майстрів — вихідці з Укра¬ 
їни Й. Петров та С. Гулак-Арте- 
мовський, чия опера «Запорожець 
за Дунаєм» вперше поставлена 
(1863) в Марийському театрі. В 
1859 А. Рубінштейн засн. Російське 
музичне товариство, 1862 відкри¬ 
то консерваторію (див. Ленін¬ 
градська консерваторія імені 
М. А. Римського-Корсакова). 
В 19 — на початку 20 ст. в 
Петербурзі жили і працювали 
композитори М. Глинка, О. Дар- 
гомижський, учасники гуртка 
<Могуча кучка> М. Балакірєв, 
0. Боро дін, Ц. Кюї, М. М у- 
соргський, М. Римський-Корса- 
ков, критик В. Стасов, О. Сєров, 
0. Глазунов, часто бував П. Чай- 
ковський; співаки Ф. Шаляпін, 
І. Єршов, Л. Собінов, А. Нежда- 
нова; артисти балету Т. Карсавіна, 
В. Ніжинський, А. Павлова; ди¬ 
ригенти та композитори К. Лядов, 
Е. Направник, Ф. Блуменфельд. 
У Петербурзі з великим успіхом 
виступали солісти Київ. рос. опе¬ 
ри І. Кравцов, В. Фаоіан-Біан- 
кі, О. Раппорт, О. Ляров, М. Анд- 
рєєв, Ф. Стравинський, О. Мень- 
шикова та ін., укр. співаки О. Ми- 

шуга, С. Крушельницька, І. Ал- 
чевський, М. Литвиненко-Вольге- 
мут. В рад. час з Л. пов’язана твор¬ 
чість композиторів І. Дзержинсь- 
кого, В. Соловйова-Сєдого, Д. Шо- 
стаковича; диригентів А. Пазов- 
ського, В. Дранишникова, О. Ме- 
лік-Пашаєва; піаністів В. Софро- 
ницького, П. Серебрякова; співач¬ 
ки С. Преображ енської та ін. 
В місті працюють Ленінгр. театр 
опери та оалету ім. С. М. Кірова, 
Малий театр опери та балету (кол. 
Михайлівський), Театр муз. коме¬ 
дії (з 1924), консерваторія з опер¬ 
ною студією, Державна академіч¬ 
на капела імені М. І. Глинки, фі¬ 
лармонія, Ленконцерт, Ін-т театру, 
музики і кінематографії, Хорео¬ 
графічне училище імені А. Я. Ва- 
ганової, Ін-т культури імені Н. К. 
Крупської; відділення видавництв 
«Музика» і «Советский компо¬ 
зитор». 
Театр, життя Л. відоме з першого 
десятиліття існування міста. В 
1723 поблизу Адміралтейства було 
споруджено театр, будинок, в яко¬ 
му гастролювали іноземні трупи 
В 1756 створено постійний рос. 
публічний театр, керівниками яко¬ 
го стали О. Сумароков, потім Ф. 
Волков. В репертуарі театру були 
твори О. Сумарокова, П. Плавиль- 
щикова, В. Лукіна та ін. рос. ав¬ 
торів, а також п’єси, перекладені з 
іноз. мов. У 2-й пол. 18 ст. широ¬ 
кого розповсюдження набули Крі¬ 
пацькі театри. В 1832 було збу¬ 
довано нове театр, приміщення — 
Олександринський театр, на сцені 
якого поряд з розважальними воде 
вілями йшли «Лихо з розуму» О. 
Грибоєдова, «Ревізор» М. Гоголя, 
пізніше — п’єси О. Островського 
та ін. твори рос. класиків. Серед 
акторів театру в 19 і на поч. 20 
ст. відзначалися: В. Каратигін, 
О. Мартинов, М. Савіна, В. Са- 
мойлов, П. Стрепетова, К. Вар- 
ламов, В. Давидов, В. Коміссар- 
жевська, К. Корчагіна-Александ- 
ровська. У 80—90-х рр. 19 ст. в 
Петербурзі не раз гастролювала 
українська трупа М. Кропивниць- 
кого за участю М. Заньковецької, 
М. Садовського, П. Саксагансь- 
кого, Г. Затиркевич-Карпинськоі 
та трупа М. Старицького. В перші 
ж роки Рад. влади в Петрограді 
організовуються нові театри. В 
20-х рр. тут працював Петроград¬ 
ський український драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка, 
1930—32 — укр. драм. Театр 
«Жовтень», у складі якого бу¬ 
ли О. Загаров, Є. Коханенко, 
Ф. Левицький, Д. Ровинський та 
ін. Поряд з рос. рад. п’єсами та 
вітчизн. і зарубіжною класикою в 
репертуарі театрів Л.— твори укр. 
рад. драматургів — І. Микитенка, 
О. Корнійчука, О. Довженка, Я. 
Галана, О. Коломійця, М. Заруд- 
ного та ін. Серед драм, театрів Л. 
відомі Ленінградський академіч¬ 
ний театр драми ім. О. С. Пуш¬ 
кіна (кол. Олександринський), 
Ленінградський Великий драма¬ 
тичний театр імені М. Горько 
го, Театр комедії, театри ім. Лен 
ради та ім. Ленінського ком 
сомолу, Театр юного глядача. У Л. 
працювали народні артисти СРСР 
М. Акимов, Л. Вів’єн, В. Мер- 
кур’єв, М. Симонов, Ю. Толу- 
бєєв, М. Черкасов та ін. 

В дожовтневі роки в Петербур¬ 
зі існували приватні кінемато¬ 
графічні фірми (О. Дранкова та 
ін.), в яких працювали режисери 
В. Гардін, Я. Протазанов, В. Гон- 
чаров, П. Чарлинін. У 1918 ство¬ 
рено держ. кіностудію, яка мала 
різні назви: «Севзапкино» (1922— 
25), «Ленинградкино» (1925—26) 
та ін. У 1936 цю кіностудію було 
перейменовано на <Ленфільм>. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 104—105. 
Літ.: Очерки истории Ленинграда, 
т. 1—6. М.—Л., 1955—70; Очерки 
истории ленинградской организации 
КПСС. 1883 — октябрь 1917 гг., ч. 1. 
Л., 1962; Ленинград. Кратний исто- 
рический очерк. Л., 1964; Исто- 
рия рабочих Ленинграда, 1703—1965 
т. 1—2. Л., 1972; Бондаревская Т. П., 
Великанова А. Я., Суслова Ф. М. 
Ленин в Петербурге — Петрограде. Л., 
1977; Ленинград. (Историко-геогра- 
фический атлас). Л., 1977; Волков 
A. А., Клименко Е. Д., Мелещенко 
B. И. Ленинградский социально-зко- 
номический комплекс. Л., 1979; Ми- 
хайлов В. Ленинград. Героическая 
оборона города в 1941 — 1944 гг. М., 
1980; Памятники архитектурьі Ленин¬ 
града. Л., 1975; Иогансен М., Лисов- 
ский В. Ленинград. Л., 1979; Ленин¬ 
град. Знциклопедический справочник. 
М.-Л., 1957. 
ЛЕНІНГРАДСЬКА АЕС імені 
В. І. Леніна — атомна електро¬ 
станція поблизу Ленінграда. Про¬ 
ектна потужність 4 млн. кВт 
(4 енергоблоки по 1 млн. кВт кож¬ 
ний). Перший енергоблок введено в 
експлуатацію 1973, другий — 1975, 
третій — 1980. Будується (1980) 
четвертий блок станції. На Л. АЕС 
встановлено потужні уран-графіто- 
ві реактори високої надійності 
використання. Л. АЕС входить 
до Об’єднаної енергосистеми Пів¬ 
нічного Заходу СРСР. 

О. С. Бурлака. 
ЛЕНІНГРАДСЬКА БЙТВА 1941 
—44 — оборонні і наступальні 
операції під час Великої Вітчиз¬ 
няної війни, проведені рад. вій¬ 
ськами з 10.VII 1941 по 9.VIII 
1944 на Пн.-Зх. стратегічному 
напрямі з метою оборони Ленін¬ 
града та розгрому угруповання 
нім.-фашистських військ. У Л. б. 
брали участь війська Пн., Пн.- 
Зх., Ленінгр., Волховського, Ка¬ 
рельського та 2-го Прибалт. фрон¬ 
тів, Балтійський флот, Ладозька 
і Онезька військ, флотилії. Ак¬ 
тивними учасниками Л. б. були тру¬ 
дящі Ленінграда та області, парти¬ 
зани. Для управління військами 
фронтів 10.VII 1941 Держ. Комі¬ 
тет Оборони утворив Гол. коман¬ 
дування Пн.-Зх. напряму (голов- 
нокоманд.— Маршал Рад. Сою¬ 
зу К. Є. Ворошилов, член Військ, 
ради — секретар ЦК ВКП(б) 
А. О. /Кданов), підпорядкувавши 
йому війська Пн. та Пн.-Зх. фрон¬ 
тів, Пн. і Балт. флоти. Ціною вели¬ 
ких втрат групі нім.-фашист, ар- 

ЛЕНІНГРАДСЬКА 
БИТВА 1941—44 

Ленінград. 
Аеропорт Пулково. Ар¬ 
хітектори О. Жук, Г. 
Вланін, Ж. Вержбиць- 
кий; інженер М. Мак¬ 
симов. 

'“ТПРТ1ГІ ||И)ТГ ріщрці 
Зрана; 

8’ 
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мій «Північ» у взаємодії з фін. 
військами у вересні 1941 вдалося 
оточити Ленінград. 
В Ленінграді вичерпувалися запа¬ 
си боєприпасів, продовольства, 
палива і пром. сировини. Ворог чи¬ 
нив повітр. нальоти, обстрілював 
його важкою артилерією. В місті 
почався голод. Але всі ці труднощі 
не зламали бойового духу захисни¬ 
ків. Бл. 200 тис. ленінградців 
вступили в нар. ополчення. Май¬ 
же 70 тис. комуністів і 90 тис. ком- 

Ленінградська консер- сомольців пішли на фронт. Сот- 
ваторія імені М. А. ні тисяч людей брали участь у 
Римського-Корсакова. спорудженні укріплень. Автомоо. 

дорога по льоду Ладозького оз.— 
<дорога життя > — стала осн. 
шляхом постачання міста. Значно 
полегшили оборону контрнаступи 
рад. військ під Тіхвіном (листо¬ 
пад — грудень 1941), активні 
дії військ Волховського фронту та 
партизанів у тилу ворога. 18.1 

ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБОРОНА 1941-42 років 

> Лінія фронту на 10 липня 1941 р 

а Контрудари радянських військ 

Лінія фронту: 
_на 8-Ю серпня 1941 р 
_на 8 вересня 1941 р. (пі 

блокади Ленінграда) 
на 27 вересня 1Г 
тзація фронту; 

—х— а листопаді 1941 
——-а кінці грудня 

. Напрями ударі 
радянських вій 
у СІЧНІ-КВП 
вересні 1942р. 

.Дорога життя* 

НД0 Кінгісеппська ділянка оборони 
ЛД0 Лузька ділянка оборони 
П0Г Приморська оперативна група 

1943 спільними зусиллями військ 
Ленінгр. та Волховського фронтів 
кільце блокади, яка тривала 900 
днів, було розірвано. Ворога було 
відкинуто від Ладозького оз. на 
Пд. Внаслідок здійснення в січні 
— березні 1944 Ленінгр.-Новгор. 
наступальної операції загрозу Ле¬ 
нінградові остаточно ліквідовано. 
Внаслідок проведення в червні — 
серпні 1944 Виборзької та Свір- 
сько-Петрозаводської операцій бу¬ 
ли визволені Виборг і Петроза¬ 
водськ. Л. б. мала велике політ, 
і стратегічне значення. Вона скува¬ 
ла 15—20% нім. збройних сил на 
Сх. фронті і всю фін. армію. 
За час Л. б. розгромлено бл. 50 
нім.-фашист, дивізій. 

Є. В. Савченко. 

ЛЕНІНГРАДСЬКА КОНСЕРВА¬ 
ТОРІЯ імені М. А. Римського-Кор¬ 
сакова — один з перших вітчизня¬ 
них вищих музичних навчальних 
закладів (тепер у системі М-ва 
культури СРСР). Засн. 1862 Рос. 
муз. т-вом з ініціативи А. Рубін- 
гитейна (її директор 1862—67, 
1887—91). В консерваторії скла¬ 
лися всесвітньовідомі музично-пед. 
школи: композиції — М. Римсько¬ 
го-Корсакова, піанізму — Ф. Ле- 
шетицького та А. Єсипової, скрип¬ 
ки — Л. Ауера, віолончелі — К. 
Давидова та О. Вержбиловича, 
співу — Г. Ніссен-Саломан і Р. 
Еверарді та ін. Значну роль в 
житті консерваторії відіїрав О. 
Глазунов (директор у 1905—28). 
Серед вихованців Л. к. компози¬ 
тори — П. Чайковський, О. Ля- 
дов, М. Іполитов-Іванов, А. Арен- 
ський, М. Мясковський, Б. Аса- 
ф’єв, С. Прокоф’єв, Ю. Шапорін, 
Д. ІПосгакович, В. Соловйов-Сє- 
дой, Г. Свиридов, Я. Вітол, А. 
Юр’ян, Е. Мелнгайліс, М. Балан- 
чивадзе, А. Баланчивадзе, У. Гад- 
жибеков; піаністи — В. Сафонов, 
Г. Нейгауз, Ф. Блуменфельд, 
В. Софроницький; диригенти — 
Є. Мравінський, О. Мелік-Паша- 
єв, вокалісти — ф. Стравинський, 
Є. Лавровська, С Преображенсь- 
ка, В. Давидова, Г. Нелепп. У 
Римського-Корсакова вдосконалю¬ 
вався класик укр. музики М. 
Лисенко, випускниками консервато¬ 
рії були укр. композитори О. Ру¬ 
бець, Ф. Акименко, Я. Степо¬ 
вий, В. Косенко, М. Скору ль- 
ський, С. Богатирьов, О. Чишко, 
П. Глушков та ін Чимало ви¬ 
пускників Л. к. працювало на 
Україні. В складі Л. к. (1980) — 
6 ф-тів: теоретико-композитор- 
ський, диригентський, фп.-орган¬ 
ний, оркестровий, вокально-режи¬ 
серський, підвищення кваліфіка¬ 
ції; аспірантура, асистенту ра — 
стажування, оперна студія (з 
1923), муз. уч-ще, спец, школа- 
десятирічка (з 1934). Л. к. наго¬ 
роджена орденом Леніна (1938); 
з 1944 — імені М. А. Римського- 
Корсакова. |л. М. Дмитрієв.| 

ленінградська Область — 
у складі РРФСР. Утворена 1 .VIII 
1927. Розташована на Пн. Зх. 
Європ. частини СРСР, частково 
омивається водами Фінської зат. 
Балтійського м., Ладозького та 
Онезького озер. На Пн. Зх. межує 
з Фінляндією. 
Площа 85,9 тис. км2. Нас. 1536 
тис. чол. (на 1.1 1980 — без 

м. Ленінграда). Осн. населення — 
росіяни, живуть також естонці, 
українці та ін. Міськ. нас.— 65%. 
Поділяється на 17 районів, має 
35 міст і 57 с-щ міськ. типу. Л. о. 
нагороджено орденом Леніна 
(1966).Л. о. розташована в пн.-зх. 
частині Сх.-Європ. рівнини. По¬ 
верхня рівнинна: Прибалтійська 
низовина, Приневська, Вуоксин- 
ська, Свірська та ін. низини. На 
тер. області — частина Лузької ви¬ 
сочини, Вепсовська (до 291 м) і 
Лемболовська височини, Тіхвін- 
ське пасмо та невеликі височини 
поблизу Ленінграда (Пулковська, 
Можайська, Колтушська, Парго- 
ловська). Корисні копалини: бок¬ 
сити, горючі сланці, фосфорити, 
буд. матеріали, значні запаси тор¬ 
фу. Клімат помірний. Пересічна 
т-ра січня — 8,5°, липня +17,5°. 
Опадів бл. 500 мм на узбережжі 
Фінської зат. і 800—850 мм на Сх. 
області. Ріки — Нева, Свір, Вол¬ 
хов, Луга та ін. Багато озер: Ла¬ 
дозьке, Онезьке й численні неве¬ 
ликі озера на Карельському пере¬ 
шийку. Грунти переважно підзо¬ 
листі, поширені також болотні. 
В місцях виходу вапняків — дер¬ 
ново-карбонатні та перегнійно-кар¬ 
бонатні. Під лісом (гол. чин. яли¬ 
на і сосна) — бл. половини тер. 
області. Понад 11,9% площі зай¬ 
нято болотами, 3,2% — луками. 
Спеціалізація, галузева структура 
й розміщення г-ва Л. о. тісно по¬ 
в’язані з великим пром. центром— 
Ленінградом та високим рівнем 
використання місц. природних ре¬ 
сурсів. Одна з провідних галузей— 
паливно-енергетична, яка базуєть¬ 
ся на гідроенерг. ресурсах, го¬ 
рючих сланцях та довізних ву¬ 
гіллі й нафті. Збудовано ряд ГЕС 
(Волховська, Свірські, Нарвська 
та Вуоксинська), Кіровська (Дуб- 
ровська) та Киришська ДРЕС, 
кілька потужних ТЕЦ на торфі, 
діють Ленінградська АЕС імені 
В. І. Леніна та Південна ТЕЦ. 
Розвинута лісова пром-сть; лісо¬ 
заготівлі (у пн.-сх, районах). Хім. 
пром-сть представлена сланцехі- 
мією (вироби, хім. добрив, сірча¬ 
ної к-ти, штучного волокна та ін.). 
Киришський нафтопереробний з-д. 
На базі місц. ресурсів сформува¬ 
лася кольорова металургія — Вол¬ 
ховський алюм. з-д, глиноземний 
з-д у Бокситогорську та комбі¬ 
нат у Пікальово. Розвивається 
машинобудування та металооб¬ 
робка (устаткування для целюлоз¬ 
но-паперової пром-сті, електро¬ 
інструменти, риоопром. обладнан¬ 
ня, абразивні вироби. судно¬ 
ремонт). У Тіхвіні — з-д лиття та 
металоконсгрукцій. Пром-сть буд. 
матеріалів. Місц. значення має 
легка пром-сгь (гол. чин. фі¬ 
ліали ленінград. текст., швейних, 
взут. та ін. фірм). Крім того, є 
ф-ки: трикотажна (Луга), сітков’я- 
зальна (Виборг) та взут. (Гатчина, 
Луга). З галузей харч, пром-сті ви¬ 
діляються рибоконсервна, м’ясна, 
молочна тощо. Гол. пром. центри: 
Волхов, Виборг, Гатчина, Бокси- 
тогорськ, Пікальово, Сланці. С.-г. 
вироби, має приміський харак¬ 
тер. Провідні галузі — тварин¬ 
ництво мол.-м’ясного напряму, 
овочівництво та картоплярство. 
Створено великі комплекси по ви¬ 
роби. молока, відгодівлі молодня- 



ка великої рогатої худоби, сви¬ 
новідгодівельні, птахофабрики. В 
структурі посівних площ перева¬ 
жають кормові культури, вирощу¬ 
ють також зернові (яру пшеницю, 
жито, овес, ячмінь), картоплю, 
овочі (теплично-парникові г-ва). В 
області проводять значні меліора¬ 
тивні роботи (осушення земель). 
Осн. роль у внутр. і зовн. переве¬ 
зеннях відіграють залізнич. (по¬ 
над 30% з-ць електрифіковано) та 
автомоб. транспорт. Для трансп. 
перевезень Л. о. велике значен¬ 
ня має Волго-Балтійський водний 
шлях, Біломорсько-Балтійський 
канал, Сайменський канал. Судно¬ 
плавство на Ладозькому й Онезь- 
кому озерах, по Неві, Свірі, Вол¬ 
хову та ін. Діють газопроводи: 
Серпухов — Новгород — Чудово 
— Ленінград, Бєлоусово — Ленін¬ 
град, Кохтла-Ярве — Ленінград. 
Сланці — Ленінград; нафтопровід 
Ярославль — Кириші, нафтопро- 
дуктопровід Кириші — Ленінград 
У Л. о. (без Ленінграда) — с.-г. 
ін-т (Пушкін), 13 серед, спец. навч. 
закладів, обл. театр драми і коме¬ 
дії, обл. малий драм, театр. 14 
музеїв, серед яких будинки-музеї 
В. І. Леніна у Виборзі та с-щі 
Ільїчово, музей-садиба І. Ю. Рє- 
піна «Пенати» в с-щі Рєпіно, бу- 
динок-музей М. А. Римського-Кор- 
сакова та ін. На тер. області відо¬ 
мі своїми архітектурно-парковими 
ансамблями міста Гатчина, Ломо- 
носов, Пушкін, Петродворець, 
Павловськ, а також Ленінград¬ 
ський курортний район. Карту 
лив. на с. 118. 
Літ.: Даринский А. В. Ленинградская 
область. Л., 1975. М. Т. Агафонов. 

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ВИРОБНИ¬ 
ЧЕ ВЗУТТЄВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СКОРОХ0Д» імені Я. А. Ка- 
лініна — одне з найбільших об’єд¬ 
нань у взуттєвій пром-сті СРСР. 
Утв. 1962. До його складу вхо¬ 
дять взуттєві ф-ки: «Скороход» 
(гол. підприємство), «Пролетарская 
победа», 1-а і 2-а, «Восход», «За- 
ря», ф-ка спортивного взуття, 
Ленінградська, Виборзька, Гат- 
чинська, Лузська, Невельська, 
Череповецька взуттєві ф-ки та 
фірмовий магазин у Ленінграді. 
Ф-ка «Скороход» засн. 1882. Ро¬ 
бітники ф-ки брали активну участь 
у революц. русі. В 1922 ф-ці при¬ 
своєно ім’я Я. А. Калініна — ке¬ 
рівника комуністів ф-ки, вбитого 
есерами 1919. 
На об’єднанні «Скороход» уперше 
в світовій практиці було застосо¬ 
вано метод гарячої вулканізації, 
здійснено лиття гуми під тиском, 
впроваджено напівавтоматичні лі¬ 
нії для вироби, взуття та ін. Л. в. 
в. о. «С.» виготовляє бл. 800 моде¬ 
лей взуття на рік. Нагороджено 
орденом Леніна (1940) і орденом 
Трудового Червоного Прапора И/. Ф. Большешальський. 

НГРАДСЬКЕ ВИРОБНИ¬ 
ЧЕ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВ¬ 
НІ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕЛЕКТРО- 
СЙЛА» імені С. М. Кірова — одне 
з найбільших об’єднань в електро¬ 
технічній пром-сті СРСР. Утворе¬ 
не 1962. До складу об’єднання вхо¬ 
дять: ленінгр. з-д «Електросила» 
(гол. підприємство, виникло 1898 
з невеликого електротех. підпри¬ 
ємства фірми «Сіменс — Гальське»; 
з 1923 має назву «Електросила»), 

електромашинобуд. з-д «ЛЕЗ», 
великолуцький з-д «Реостат», цех 
по вироби, нормалізованих деталей 
(м. Дно, Псков, обл.), науково-дос¬ 
лідний інститут. Продукція: турбо¬ 
генератори (потужністю 50—1200 
тис. кВт), гідрогенератори (20— 
640 тис. кВт), машини постійного 
й змінного струму, низьковольтні 
апарати, електрофізичні установ¬ 
ки, товари нар. споживання. 
Нагороджено 2 орденами Леніна 
(1939, 1948), орденами Жовтневої 
Революції (1971), Трудового Чер¬ 
воного Прапора (1945), болг. ор¬ 
деном «Червоний Прапор Праці» 
(1964). Б. І. Фомгн. 
ЛЕНІНГРАДСЬКЕ виробнй- 
ЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КГРОВСЬ- 
КИЙ ЗАВбД» — одне з найбіль¬ 
ших машинобудівних і металургій¬ 
них об’єднань СРСР. Утворене 
1973 на базі Кіровського з-ду (гол. 
підприємство), засн. 1801. До 1868 
мав назву Санкт-Петербурзький 
чавуноливарний з-д, 1868—1922 
— Путіловський, 1922—34 — «Чер¬ 
воний путіловець». З часу утворен¬ 
ня підприємство стало важливим 
центром вітчизняного машинобу¬ 
дування. Робітники з-ду мають 
славні революційні традиції. Пу- 
тіловці брали активну участь у 
підготовці та проведенні першої 
революц. маївки в Росії, боротьбі 
проти царського самодержавства, 
не раз страйкували, відіграли 
визначну роль в поваленні царизму 
в лютому 1917 і були оплотом бо¬ 
ротьби проти Тимчасового уряду, 
в жовтні організували червоно- 
гвардійські дружини, які штурму¬ 
вали Зимовий палац; 1919—20 
активно боролися з контрреволю¬ 
цією та іноз. інтервентами. Колек¬ 
тив з-ду вніс вклад у розвиток 
багатьох галузей пром-сті країни. В 
1924 з-д випустив перший вітчизн. 
трактор. З цього часу осн. видом 
вироби, стало тракторобудування. 
В роки Великої Вітчизняної війни 
колектив підприємства в тяжких 
умовах блокади, бомбардувань і 
постійних арт. обстрілів забезпе¬ 
чував Ленінгр. фронт бойовою тех¬ 
нікою і брав активну участь в обо¬ 
роні міста. В післявоєнні роки на 
підприємстві налагоджено вироби, 
трелювальних тракторів для лісо¬ 
вої пром-сті, потужних тракторів 
для с. г., турбозубчастих агрега¬ 
тів для різного типу океанських 
суден, газотурбінних установок та 
ін. З-д є також великим металург, 
підприємством. Він випускає ви¬ 
сокоякісні сталі, сталеве і чавун¬ 
не литво, прокат тощо. 
Нагороджений 2 орденами Леніна 
(1939, 1951), орденами Трудового 
Червоного Прапора (1926), Черво¬ 
ного Прапора (1940), Жовтневої 
Революції (1970), Дружби наро¬ 
дів (1976). Ю. А. Соболєв. 
ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ВИРОБНИ¬ 
ЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТУРБОБУ¬ 
ДУВАННЯ «ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ 
МЕТАЛГЧНИЙ ЗАВбД» — одне 
з найбільших об’єднань СРСР по 
виробництву парових, газових та 
гідравліч. турбін великої потуж¬ 
ності. Утворене 1975 на базі Ме¬ 
талічного заводу ім. XXII з’їзду 
КПРС (гол. підприємство); засн. 
1857. Випускав різні металеві 
конструкції, парові котли, парові 
машини та ін. В 1907 на з-ді ви¬ 
пущено першу парову турбіну по¬ 

тужністю 200 кВт. Робітники під¬ 
приємства — активні учасники ре¬ 
волюції 1905—07 та Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. За роки 
Рад. влади з-д став найбільшим 
підприємством турбобудування. В 
1924 тут виготовлені перші рад. 
парова (на 2000 кВт) і гідравлічна 
(370 кВт) турбіни. З-д зробив 
великий внесок у виконання ле¬ 
нінського плану ГОЕЛРО. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 колектив з-ду виконував обо¬ 
ронні замовлення. В повоєнні роки 
збудовано нові цехи з унікальним 
спеціалізованим устаткуванням. В 
1958 почато вироби, газотурбінних 
установок. На заводі вперше в 
СРСР сконструйовано й виготов¬ 
лено унікальні парові турбіни по¬ 
тужністю 200, 300, 500, 800 та 1200 
тис. кВт, найбільші в світі гідрав¬ 
лічні турбіни потужністю 508 тис. 
кВт для Красноярської ГЕС та 
потужністю 650 тис. кВт для Сая- 
но-ПІушенської ГЕС. У 1967 на 
підприємстві виготовлено першу 
в країні газотурбінну установку 
потужністю 100 тис. кВт. Завод 
нагороджено 2 орденами Леніна 
(1945, 1957), орденом Жовтневої 
Революції (1971). Г. А. Шишов 
Л ЕН ІНГРАДСЬКИЙ акаде¬ 
мічний теАтр дрАми імені 
О. С. Пушкіна — один з найста¬ 
ріших рос. театрів СРСР. Фор¬ 
мування трупи почалося 1756. 
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Ленінградський Вели¬ 
кий драматичний театр 
імені М. Горького. 
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коли був створений перший рос. 
постійний публічний театр (дирек¬ 
тор О. Сумароков, з 1761 — Ф. 
Волков), в репертуарі якого були 
трагедії О. Сумарокова, Я. 
Княжніна, В. Капніста, Д. Фон- 
візіна, П. Корнеля, Ж. Расіна, 
Вольтера, Мольєра. В 1832—1920 
називався Олександринським. В 
дожовтневий час основу репертуару 
театру складали твори Грибоєдо- 
ва, Пушкіна, Лєрмонтова, Гоголя, 
Островського, Сухово-Кобиліна, 

Тургенєва, Салтикова-Щедріна, 
Л. Толстого, які сприяли форму¬ 
ванню реалістичного мистецтва ви¬ 
датних акторів — О. Мартино- 
ва, П. Стрепетової, К. Варла- 
мова та ін.; М. Савіна, В. Дави- 
дов підтримували дружні стосун¬ 
ки з М. Кропивницьким, М. Зань- 
ковецькою, П. Саксаганським, до¬ 
помагали укр. театр, діячам у по¬ 
доланні цензурних перешкод. У 
19 ст. на сцені театру ставились 
«Москаль-чарівник» Котляревсь¬ 
кого (1844), «Шельменко- денщик» 
(1841), «Бой-жінка» (1847) Квітки- 
Основ’яненка та ін. За рад. часу 
колектив не раз гастролював на 
Україні. В його репертуарі — 
п’єси рад. драматургії (« Броне¬ 
поїзд 14-69» Вс. Іванова, «Нава¬ 
ла» Леонова, «Оптимістична тра¬ 
гедія» Вс. Вишневського, удостоє¬ 
на 1955 Ленінської премії; «Все 

залишається людям» Альошина, 
«Кремлівські куранти» Погодіна, 
класичні твори («Борис Году- 
нов» Пушкіна, «Живий труп» Л. 
Толстого, «На дні» Горького, «Гам- 
лет» Шекспіра, укр. авторів — 
І. Микитенка, Л. Первомайського, 
О. Довженка, О. Корнійчука. В 
театрі працювали: В. Мічуріна- 
Самойлова, Л Вів’єн, М. Симо- 
нов, К. Скоробогатов, Ю. Толу- 
бєєв, М. Черкасов, В. Чесноков, 
В. Меркур’єв та ін. В трупі (1980): 
нар. арт. СРСР І. Горбачов (з 
1975—художній керівник), О. Бо- 
рисов, Б. Фрейндліх. Будинок спо¬ 
руджено 1832, архітектор К. І. 
Россі. Театр нагороджено ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1939). 
ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ велйкии 
ДРАМАТЙЧНИЙ ТЕАТР імені 
М. Горького — один з провідних 
рос. драматичних театрів, створе¬ 
них після Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції. Засн. 1919 
з ініціативи М. Горького, А. Луна- 
чарського, О. Блока та М. Андре- 
євої. З 1932 — ім. М. Горького, з 
1964 — академічний. В перші роки 
свого існування здійснив вистави 
за творами У. Шекспіра, Ф. Шіл- 
лера, В. Гюго, К. Гольдоні, однак 
основу репертуару становили 
п’єси рад. драматургів: М. Горь¬ 
кого, В. Маяковського, Б. Лавре- 
ньова, В. Білль-Білоцерковського, 
М. Погодіна, в т. ч. укр.— І. 
Микитенка («Справа честі»), М. 
Куліша («Патетична соната»), Ю. 
Яновського («Дума про Британ¬ 
ку»), О. Корнійчука («Фронт», 
«Загибель ескадри»). Найзначніші 
вистави театру 50—70-х рр.: «Іді¬ 
от» за Достоєвським, «Лисиця і ви¬ 
ноград» Фігейреду, «Варвари» і 
«Міщани» Горького (Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1970), «Король Генріх 
IV» Шекспіра, «Історія коняки» за 
повістю Л. Толстого «Холстомір», 
«Тихий Дон» за М. Шолоховим 

(Держ. премія СРСР, 1978) та ін. 
В театрі працювали: нар. артисти 
СРСР Б. Бабочкін, Ю. Копелян, 
В. Софронов, К. Скоробогатов, О. 
Лариков, В. Поліцеймако, К. Хох- 
лов, Ю. Юр’єв; нар. артисти 
РРФСР О. Козіко, М. Монахов 
та ін. В трупі (1980): нар. арти¬ 
сти СРСР А. Борисов, К. Лав- 
ров, Є. Лебедєв, Л. Макарова, 
B. Стржельчик та ін.; гол. режи¬ 
сер — нар. артист СРСР Г. Тов- 
стоногов. Театр нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
(1971), орденом Жовтневої Револю¬ 
ції (1979). Г. О. Товстоногов. 
ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ держав 
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. О. 
Жданова (ЛДУ) — вищий навч. 
заклад М-ва вищої і середньої 
спец, освіти РРФСР, один з най¬ 
старіших і найбільших вузів 
СРСР. Засн. 1819 у Петербур¬ 
зі на базі Гол. пед. ін-ту (1804— 
16 — Петерб. пед. ін-т; 1816— 
19 — Гол. пед. ін-т). Як один з про¬ 
відних наук, і культур, центрів 
Росії відіграв велику роль у роз¬ 
витку сусп. і революц. руху в краї¬ 
ні. В 19 — на поч. 20 ст. в ун-ті 
працювали відомі вчені: П. Л. Че- 
бишов, А. А. Марков, О. М. Ля- 
пунов, В. А. Стеклов (математика), 
Е. X. Ленц, О. Д. Хвольсон, О. С. 
Попов (фізика), О. А. Воскресенсь- 
кий, Д. І. Менделєєв, О. М. Бут- 
леров, М. О. Меншуткін (хімія), 
О. О. Ковалевський, І. М. Сєче- 
нов, М. Є. Введенський, А. М. 
Бекетов (біологія), В. В. Доку- 
чаєв (грунтознавство), О.О. Шах- 
матов (філологія), В. Р. Розен, 
C. Ф. Ольденбург, П. К. Коков- 
цов, В. В. Бартольд (орієнталісти¬ 
ка), М. І. Карєєв, В. І. Сергеєвич 
(історія, право) та ін. В унГ 
верситеті навчалися відомі діячі 
вітчизн. науки й культури: М. Г. 
Чернишевський, Д. І. Писарєв, 
І. П. Павлов, К. А. Тімірязєв, 
І. І. Мечников, М. М. Миклухо- 
Маклай, І. С. Тургенєв, М. Г. 
Помяловський, Г. І. Успенський, 
Д. Н. Мамін-Сибіряк, Г. П. Да- 
нилевський, Ян Райніс, В. В. 
Вересаєв, О. О. Блок, Д. Бєдний, 
О. С. Серафимович, О. М. Бенуа, 
І. Я. Білібін, М. М. Ге, М. О. 
Врубель, В. Д. Полєнов, І. Е. Гра¬ 
бар, М. І. Глинка, О. К. Глазунов, 
В. І. Качалов, О. І. Сумбатов- 
Южин та ін. Студентами ун-ту 
були М. В. Буташевич-Петрашевсь- 
кий, білорус, революціонер К. Ка- 
линовський, народоволець О. І. 
Ульянов, болг. революціонер Д. 
Благоєв, рад. парт, і держ. діячі 
М. С. Ольмінський, М. В. Кри- 
ленко, Д. 3. Мануїльський, В. Р. 
Менжинський, П. П. Стучка. В 
1891 склав екстерном іспити за 
курс юрид. ф-ту В. І. Ленін. За 
роки Рад. влади в Л. д. у. склали¬ 
ся відомі наук, школи з багатьох 
напрямів сучас. науки: В. А. Ам- 
барцумян (астрономія), І. М. Ви- 
ноградов, В. І. Смирнов, С. Л. 
Сооолєв, О. Д. Александров, 
Ю. В. Лінник (математика), Д. С. 
Рождественський, А. А. Лебедєв, 
B. О. Фок, О. М. Теренін (фізика), 
C. В. Лебедєв, В. Є. Тищенко, 
О. Є. Фаворський, Б. П. Нікольсь- 
кий (хімія), О. О. Ухтомський, 
В. Л. Комаров (біологія), 
О. О. Іностранцев, В. І. Вернадсь- 
кий, О. Є. Ферсман (хімія), О. П. 
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Баранников, Ф. І. Щербатськой, 
В. М. Алексєєв, В. В. Струве, І. Ю. 
Крачковський (орієнталістика), 
A. В. Венедиктов (право), Б. Д. 
Греков, Є. В. Тарле (історія), 
B. Ф. ІЇІишмарьов, В. М. Жирмун- 
ський (філологія). В 1948 ун-ту 
присвоєно ім’я А. О. Жданова. В 
склаїі ЛДУ 15 ф-тів: мат.-мех., 
прикладної математики — проце¬ 
сів управління, фіз., хім., біолого- 
грунтовий, геол., геогр., філос., 
екон., істор., юрид., філол., пси- 

Головний корпус Ленінградського уні¬ 
верситету імені А. О. Жданова. 

хології, журналістики, східний. 
Є вечірнє, заочне й підготовче від¬ 
ділення, аспірантура. Працюють 
9 н.-д. ін-тів (математики й меха¬ 
ніки, земної кори, комплексних 
соціальних досліджень тощо), астр. 
обсерваторія, обчислювальний 
центр, бот. сад, два музеї, наук, 
б-ка (понад 4 млн. одиниць збе¬ 
рігання), вид-во. При ун-ті функ¬ 
ціонують ін-т підвищення квалі¬ 
фікації викладачів сусп. наук, 
ф-ти підвищення кваліфікації ви¬ 
кладачів сусп. дисциплін серед, 
спец. навч. закладів і профес.- 
тех. уч-щ, заг.-наук. дисциплін 
вузів, вищі пед. курси тощо. В 
1978/79 навч. р. в ун-ті навчалося 
понад 20 тис. студентів, зокрема 
12,5 тис. на денному відділенні. 
За роки Рад. влади підготовле¬ 
но понад 110 тис. спеціалістів. 
Ун-т видає чВестник» (з 1946; з 
1956 в кількох серіях), журн. 
< Правове денне» (з 1957). Наго¬ 
роджений орденом Леніна (1944) 
і орденом Трудового Червоного 
Прапора (1969). 
Літ.: Мавродин В. В., Сладкевия 
Н. Г., Шилов Л. А. Ленинградский 
университет. Л., 1957; История Ле- 
нинградского университета. 1819 — 
1969. Л., 1969. „В. О. Зубков. 
ЛЕНІНГРАДСЬКИМ КУРОРТ¬ 
НИЙ РАЙОН — кліматичні ку¬ 
рорти на приморській смузі Ка¬ 
рельського перешийка на березі 
Фінської затоки, на території від 
Сестрорєцька до р. Іонінйоки. До 
Л. к. р., крім Сестрорєцька, вхо¬ 
дять селища Сонячне, Рєпіно, Ко- 
марово, Зеленогорськ, Ушково, 
Сєрово, Молодіжне, Смолячково, 
Чорна Річка Ленінградської облас¬ 
ті. Сосновий ліс, морські купан¬ 
ня; в Сестрорєцьку — слабоміне- 
ралізовані води і лікувальна грязь 
р. Сестри. Показання: захворю¬ 
вання серцево-судинної системи, 
функціональні захворювання нер¬ 
вової системи, органів дихання 
(нетуберкульозного походження), 
порушення обміну речовин. 
ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ ТЕАТР бПЕ- 
РИ ТА БАЛЄТУ імені С. М. 
Кірова, Держ. ордена Леніна 
академічний театр опери та балету 
ім. С. М. Кірова — один з най¬ 

старіших музичних театрів СРСР. 
Діяльність почав 1783, коли в Пе¬ 
тербурзі було відкрито Кам’яний 
(Великий) театр. Тут ставились опе¬ 
ри рос. композиторів Є. Фоміна, 
М. Со коловсь кого. С. Давидова, 
чАскольдова могила» О.'Верстовсь- 
кого,чІван Сусанін» (1836) тачРус- 
лан і Людмила» (1842) М. Глин¬ 
ки. В цих виставах розкрився 
талант Й. Петрова — першого 
Сусаніна та С. Гулака-Артемовсь- 
кого — першого Руслана (обидва — 
українці). В 1860 театр дістав 
назву Марийський. На його сцені 
йшли опери О. Сєрова, О. Дарго- 
мижського, М. Мусоргського, М. 
Римського-Корсакова, О. Боро¬ 
діна, П. Чайковського, А. Руоін- 
штейна, Дж. Верді, К. М. Вебе¬ 
ра, В. А. Моцарта, Дж. Пуччіні, 
балети — Чайковського, О. Гла- 
зунова та ін. Тут було поставлено 
вокально-хореографічний дивер¬ 
тисмент ч Українське весілля» 
(1851) та оперу ч Запорожець за 
Дунаєм» (1863) Гулака-Артемовсь- 
кого, в якій автор виконував роль 
Карася. Співали І. Алчевський, 
І. Єршов, Л. Собінов, Ф. Стра- 
винський, виступали Ф. Шаляпін, 
С. Крушельницька, О. Мишига; 
працювали диригенти К. Ляоов, 
Е. Направник, Ф. Блуменфельд; 
балетмейстери М. Петіпа, Л. Іва¬ 
нов, М. Фокін, артисти балету 
Т. Карсавіна, М. Кшесинська, 
В. Ніжинський, А. Павлова, ху¬ 
дожники — О. Бенуа, О. Головін, 
К. Коровін, Б. Кустодіев. З 
1920 театр дістав назву Держ. 
акад. театр опери та балету, з 
1935 — імені С. М. Кірова; в 
1939 — нагороджений орденом 
Леніна. Поряд з класичними опе¬ 
рами та балетами в його репертуа¬ 
рі з’явилися твори рад. компози¬ 
торів А. Пащенка, О. Чишка, Т. 
Хрєнникова, С. Прокоф’єва, Д. 
Шостаковича, Р. Глієра, Б. Аса- 
ф’єва, А. Баланчивадзе, А. Ха- 
чатуряна, І. Дзержинського, Д. 
Клебанова, А. Петрова та ін. В 
різний час у театрі працювали: спі¬ 
ваки — М. Рейзен, К. Лаптев, С. 
Преображенська; артисти балету — 
М. Семенова, Г. У ланова, Н. 
Дудинська, К. Сергеев, В. Чабу- 
кіані; балетмейстери — Ф. Лопу- 
хов, Р. Захаров, В. Вайнонен, 
Л. Лавровський, диригенти — Є. 
Мравінський, В. Дранишников, А. 
Пазовський, Б. Хайкін. У театрі 
працюють нар. артисти СРСР — 
співаки Г. Ковальова та Б. Што- 
колов, артисти балету — І. Колпа- 
кова, Н. Кургапкіна, Ю. Солов- 
йов. Гол. режисер — нар. арт. 
РРФСР та Кирг. РСР Р. Тихоми- 
ров. Будинок театру (1859; арх. 
А. Кавос) перебудований 1883—96 
арх. В. Шретером; частково зруй¬ 
нований обстрілами німецько-фа- 

шист. артилерії, 1944 був відбу- 
дований. ІЛ. Н. Дмитрієв. | 
ЛЄНІНЕ (до 195/ — Сім Колодя¬ 
зів) — селище міського типу Крим¬ 
ської обл. У РСР, райцентр. Заліз¬ 
нична ст. Сім Колодязів. 8,2 тис. 
ж. (1980). Виникло в кін. 19 ст. 
Радянську владу встановлено в січ¬ 
ні 1918. З 1957 — с-ще міського- 
типу. 
У Л. — виноробний, хлібний 
і комбікормовий з-ди, лісгоспзаг, 
райсільгосптехніка, міжколг. буд. 
орг-ція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 2 середні, музична 
та спортивна школи; лікарня, полі¬ 
клініка. Будинок культури, кіно¬ 
театр, 3 б-ки, істор. музей. 
ЛЕНІНГЗМ — марксизм сучасної 
епохи, єдине, цілісне вчення між¬ 
народного робітничого класу, яке 
безперервно розвивається, чНемає 
і не може бути марксизму без того 
нового, що вніс у його розвиток 
Ленін»,— підкреслюється в Поста¬ 
нові ЦК КПРСчПро 110-у річницю 
з дня народження В. І. Леніна» 
(К., 1979, с. 4). 
Творчо застосовуючи діалектико- 
матеріалістичний метод до аналізу 
нових істор. умов, В. І. Ленін зба¬ 
гатив принципово важливими поло¬ 
женнями всі складові частини 
марксизму, відкрив новий етап 
у його розвитку. Неоціненною 
ідейно-теор. і методологічною 
зброєю революціонерів усіх країн 
стало ленінське вчення про ім¬ 
періалізм, про соціалістичну ре¬ 
волюцію і диктатуру пролета¬ 
ріату, про партію, про класових 
союзників пролетаріату в бороть¬ 
бі за демократію і соціалізм, про 
нерозривний зв’язок соціального 
і нац. визволення, про прин¬ 
цип мирного співіснування д-в 
з різним сусп. ладом. Вінцем 
теор. творчості В. І. Леніна ста¬ 
ла створена ним наука про шля¬ 
хи будівництва соціалізму і кому¬ 
нізму. Л. став символом соціаль¬ 
ного оновлення світу, револю¬ 
ційним прапором сучас. епохи. 
Глибоко аналізуючи процеси сусп. 
життя, КПРС, братні партії твор¬ 
чо розвивають марксистсько-ле¬ 
нінське вчення. Див. Марксизм- 
ленінізм. 
Л ЄН І НО — село Горецького р-ну 
Могильов, обл. БРСР. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 біля Л. 12—13.Х 1943 д-зія ім. 
Т. Косцюшка і танкова частина 
ім. Героїв Вестерплатте, сформо¬ 
вані в СРСР польс. патріотами 
(в складі 33-ї армії), вперше всту¬ 
пили в бій проти нім.-фашист, за¬ 
гарбників. У Польській Народній 
Республіці день 12.Х відзначається 
як День Війська Польського. 
ЛЕНІНОГбРСЬК (до 1941 — Рід- 
дер) — місто обласного підпорядку¬ 
вання Сх.-Казахстанської обл. 
Каз. РСР. Розташований у Рудно¬ 
му Алтаї, в верхній течії р. Ульби 
(прит. Іртишу). Залізнична стан¬ 
ція. 68 тис. ж. (1980). У Л.— видо¬ 
бування та переробка поліметале¬ 
вої руди (поліметалевий комбінат). 
Трикотажна та швейна ф-ки. Під¬ 
приємства харч, пром-сті. Гірничо- 
металург. і лісовий технікуми, 
мед. уч-ще. Краєзнавчий музей. 
За 3 км на Пд. від міста, на схи¬ 
лах Івановського хр.— Алтайський 
бот. сад АН Каз. РСР. Засн. 1794. 

ЛЕНІНОГОРСЬК 
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З’ЇЗДИ ЛКСМУ 
1- й — 26.VI — 

1.УІІ 1919 

2- й — 11 — 16.У 1920 
3- й — ц _ 16.У 1921 
4- й _ 7 _ 12. V 1922 

5- а конференція на 
правах з’їзду — 2 — 

7.VII 1924 

6- й — 1 — 6.ІІІ 1926 
7- й — 25.ІУ—2.У 1928 

8- й — 6—12.1 1931 

9- й — 2—З.ІУ 1936 

10- й — 15—23.ХІ 1937 

11- й — 7—12.11 1939 

12- й — 28—ЗО.IX 1940 

13- й — 10—14.XII 1946 

14- й — 19—21.11 1949 

15- й — 27—29.1 1953 

16- й — 25—27.11 1954 

17- й — 22—24.ХІІ 1955 

18- й — 20—22.11 1958 

19- й — 22—24.ИІ 1962 

20- й — 25—27.ІУ 1966 

21- й — 25—27.ІІІ 1970 

22- й — 5—7.ІІІ 1974 

23- й — 14—16.ІІІ 1978 

Кількісний склад 
ЛКСМУ (на 1 січня) 

Кількість 
комсомольців 

1919 
(червень) 

9 000 

1929 439 050 
1939 1 521 319 
1941 1 626 082 
1945 394 308 
1950 1 499 269 
1955 2 956 819 
1960 3 057 110 
1965 3 858 539 
1970 4 306 499 
1975 5 670 533 
1979 6 340 053 
1980 6 468 368 

ЛЕНІНОГбРСЬК (до 1955 — 
селище Нова Письмянка) — міс¬ 
то республіканського підпоряд¬ 
кування Тат. АРСР, райцентр. 
54 тис. ж. (1980). Залізнична стан¬ 
ція. Видобування нафти і газу. 
Спеціалізований машинорем. з-д, 
виробництво будівельних матері¬ 
алів. Нафтовий технікум, педаго¬ 
гічне уч-ще. Музей нафти. 
«ЛЕНИНСКИЕ СБбРНИКИ* — 
видання, в якому вперше публі¬ 
куються виявлені матеріали й 
документи В. І. Леніна: твори, 
листи, телеграми, розпорядження 
й резолюції, проекти постанов, 
чернетки, виписки з книг і газет 
та ін. <Л. с.> містять багатий мате¬ 
ріал з марксистсько-ленінської тео¬ 
рії, історії більшовицької партії 
й Рад. держави та міжнар. кому¬ 
ністичного руху, відображають ба¬ 
гатогранну діяльність В. І. Лені¬ 
на по будівництву партії й д-ви, 
його непримиренну боротьбу про¬ 
ти ворогів революції й Країни 
Рад, розкривають творчу лаборато¬ 
рію Володимира Ілліча, методи 
його роботи. Видання «Л. о здій¬ 
снює Інститут марксизму-лені¬ 
нізму при ЦК КПРС. 
Підготовка й видання «Л. с.» поча¬ 
лися 1924, одночасно з виданням. 
Творів В. І. Леніна. В 1924—41 
вийшли І—XXXIII <Л. с.>. У 
роки війни було підготовлено 
XXXIV і XXXV тг., в яких уперше 
опубліковано матеріали рад. пе¬ 
ріоду (1917—22). У повоєнні роки 
видано XXXVI—XXXVIII <Л. с.>, 
у 1980—XXXIX «Л. с.>. «Л. с.> 
мають науково-довідковий апарат: 
покажчики імен, примітки тощо. 
Всього в <Л. с.» опубліковано по¬ 
над 7 тис. документів. «Л. с> 
становлять важливе доповнення до 
зібрання Творів В. І. Леніна, є 
джерелом для вивчення ленінської 
ідейно-теоретичної спадщини. 
Літ.: Указатель к Ленинским сборни- 
кам, т. 1 — 7. М.—Л., 1928: Указатель 
к Ленинским сборникам, т. 1—20. М., 
1933; Ленин в печати. Издание произ- 
ведений В. И. Ленина, книг и брошюр 
о нем. Статистический сборник. М., 
1969. ^М. Я. Варшавчик. 
«ЛЄНІНСЬКА ІСКРА. — під¬ 
пільна антифашистська комсомоль- 
сько-молодіжна орг-ція, що діяла 
в м. Дружківці (тепер Донец. обл.) 
під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 з листопада 1941 до лю¬ 
того 1942. Орг-цію очолював П. 1. 
Гребенюк. Підпільники (ЗО чол.) 
організовували втечі рад. військо¬ 
вополонених з конц. табору, пе¬ 
решкоджали вивезенню молоді до 
Німеччини, здійснювали дивер¬ 
сійні акти, розповсюджували лис¬ 
тівки. Внаслідок зради 19.11 1942 
фашисти заарештували 13 підпіль¬ 
ників і 28.11 розстріляли їх. Реш¬ 
та підпільників 1943, після виз¬ 
волення міста, вступила до лав 
Рад. Армії. 
ЛЕНІНСЬКА комуністйчна 
СПГЛКА МбЛОДІ УКРАЇНИ 
(ЛКСМУ) — один з бойових за¬ 
гонів Всесоюзної Ленінської Ко¬ 
муністичної Спілки Молоді. 
ЛКСМУ — молодіжна за віком, 
комуністична за своєю метою, 
політ, за характером, самодіяльна 
за методом роботи, єдина, центра¬ 
лізована організація, яка працює 
під керівництвом Комуністичної 
партії. Вона об’єднує передову 
частину молоді Радянської Укра¬ 

їни. Створенню ЛКСМУ переду¬ 
вали спілки робітничої молоді, які 
почали утворюватися навесні 1917. 
Об’єднання спілок молоді на Ук¬ 
раїні відбулося на 1-му з’їзді Ко¬ 
муністичної Спілки робітничої мо¬ 
лоді України (КСРМУ), який від¬ 
бувся 26.VI—1 .VII 1919 в Києві. 
З’їзд заявив, що КСРМУ поділяє 
програму і тактику Комуністич¬ 
ної партії і працює під її керів¬ 
ництвом, що КСРМУ є частиною 
Російської Комуністичної Спілки 

Загін комсомольців-добровольців пе¬ 
ред відправкою на фронт. Мико¬ 
лаїв. 1920. 

Молоді. Утворення КСРМУ від¬ 
повідало завданням нового ета¬ 
пу комсомольського будівництва, 
зумовленого утворенням рад. рес¬ 
публік і комуністичних партій 
нац. районів. З перших днів свого 
існування комсомол України зо¬ 
середив осн. увагу на мобілізації 
молоді республіки на допомогу 
партії в боротьбі проти внутр. 
і зовн. контрреволюції. Мужньо 
боролися комсомольці України 
проти австро-німецьких окупантів, 
контрреволюційної Директорії, 
англо-франц. інтервентів, петлю- 
рівщини денікінщини, різних 
банд, врангелівщини (тільки в 
серпні 1920 на боротьбу проти 
Врангеля було мобілізовано по¬ 
над 2 тис. комсомольців республі¬ 
ки). Комсомол України брав ак¬ 
тивну участь у трьох всерос. ком¬ 
сомольських мобілізаціях на фрон¬ 
ти громадян, війни (травень, жов¬ 
тень 1919, травень 1920). В боях 
проти білогвардійців та інтервен¬ 
тів комсомольці показали зраз¬ 
ки самовідданості і відваги. 
Після переможного завершення 
громадян, війни партія спрямува¬ 
ла зусилля народу на будівництво 
соціалізму. Завдання комсомолу 
в соціалістич. будівництві після 

Комсомольці Києва на суботнику. 
1920. 

закінчення громадян, війни визна¬ 
чив В. І. Ленін у програмній про¬ 
мові <3авдання спілок молоді > 
на 3-му з’їзді РКСМ (1920). Ком¬ 
сомольці брали активну участь у 
відбудові зруйнованої пром-сті, 
боролися за високу продуктив¬ 
ність праці, були серед учасників 
комуністичних суботників і не¬ 
дільників, боролися проти куркуль¬ 
ських банд, брали участь у прод- 
загонах, в організації шкіл ФЗН, 
гуртків по ліквідації неписьмен¬ 
ності , залучали молодь до на¬ 
вчання на робітфаках, у техніку¬ 
мах, ін-тах. У центрі уваги спілки 
була ідейно-виховна робота. Ком¬ 
сомол, зокрема КСМ України, 
рішуче виступив проти <лівих» 
і правих опортуністів, націонал- 
ухильників, які намагалися проти¬ 
ставити його партії. Бурхливо зро¬ 
стали ряди комсомолу. Тільки 
за ленінським призовом у комсо¬ 
мол 1924 до КСМУ вступило 
44 780 юнаків і дівчат. В липні 
1924 комсомол прийняв ім’я Лені¬ 
на. РКСМ була перейменована 
на Російську Ленінську Комуні¬ 
стичну Спілку Молоді — РЛКСМ. 
Одночасно КСМУ перейменовано 
на ЛКСМУ. 
Виконуючи ленінські заповіти, 
комсомол активно боровся за здійс¬ 
нення соціалістичної індустріалі¬ 
зації, колективізації сільського 
господарства, культурної рево¬ 
люції. Комсомольці були в перших 
лавах застрільників масового со¬ 
ціалістичного змагання і удар¬ 
ництва. Сотні тисяч юнаків і дів¬ 
чат працювали на новобудовах 
п’ятирічок, зокрема на будівницт¬ 
ві Дніпрогесу, Харків, трактор, 
з-ду, шахт Донбасу, Сталінградсь- 
кого тракторного з-ду, Магнітки, 
Комсомольська-на-Амурі, брали 
активну участь в орг.-госп. і політ, 
зміцненні колгоспів, у підвищенні 
культур, і професійного рівня мо¬ 
лоді. Лише 1930 ЦК ЛКСМУ на¬ 
правив на новобудови 10 тис. 
комсомольців. У роки першої 
п’ятирічки на роботу в Донбас з 
ін. районів країни приїхало понад 
45 тис. юнаків і дівчат. Комсомол 
України виховав у своїх рядах 
таких новаторів вироби., як Є. М. 
Романько, Д. М. Концедалов, 
О. Г. Степаненко, М. М. Мазай, 
П. Ф. Кривонос, М. С. Демченко, 
М. В. Гнатенко, П. М. Ангеліна 
та багато ін. 
Значний вклад внесла ЛКСМУ у 
зміцнення Рад. Збройних Сил, 
у воєнно-патріотичне виховання 
молоді. ЛКСМУ шефствує над 
Чорноморським флотом, як і весь 
комсомол — над прикордонними 
військами і Радянськими Військо¬ 
во-Повітряними Силами, 1922—41 
шефствував над 1-м кінним корпу¬ 
сом Червоного Козацтва України. 
Під час Великої Вітчизняної війни 
1941—45 радянська молодь підня¬ 
лася на захист Батьківщини. В 
перші дні війни сотні тисяч ком¬ 
сомольців республіки добровіль¬ 
но вступили до лав Червоної Ар¬ 
мії (97 тис. комсомольців До¬ 
неччини, 86 тис. з Харківщини, 
73 тис. з Одещини, 40 тис. з Києва 
пішли на фронт). У ворожому 
тилу, в підпіллі працювало понад 
10 тис. комсомольців, діяли підпіль 
ні обкоми, міськкоми і райкоми 
ЛКСМУ. Навіки уславилися під- 
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пільні комсомольські орг-ції < Мо¬ 
лода гвардія> (Краснодон), «Пат¬ 
ріот Батьківщини> (Херсон), 
Партизанська іскра> (Миколаїв, 
обл.), <Ленінська іскра» (Друж- 
ківка, тепер Донец. обл.), Доб¬ 
ровільна організація патріотів 
(с. Олексіївка Запоріз. обл.), 
< Нескорена полтавчанка> (Полта¬ 
ва), <Спартак> (Кіровоград, обл.), 
<Так починалось життя> (Черні¬ 
гів. обл.), Ніжинська підпільна 
комсомольсько-молодіжна органі- 

Ударники-вибійники 1-ї дільниці 
шахти № 25 (Донбас) перед спуском 
у шахту. 1931. 

зацгя, Сімферопольська підпільна 
комсомольська організація, Хо¬ 
тинська підпільна комсомольська 
організація та ін. Комуністична 
партія і Рад. уряд високо оцінили 
діяльність молодих партизанів і 
підпільників, нагородивши бл. 9 
тис. комсомольців України ордена¬ 
ми і медалями. Звання Героя Рад. 
Союзу було посмертно присвоєно 
керівникам і активним діячам під¬ 
пільних комсомольських орг-цій 
Я. П. Батюку, І. Ф. Бугайченку, 
К. І. Галкіну, П. К. Гречаному, 
У. М. Громовій, Д. Г. Дяченко, 
І. О. Земнухову, О. Г. Зубарєву, 
О. В. Кошовому, І. О. Кулику, 
Н. І. Сосніній, С. Г. Тюленіну, 
О. К. Убийвовк, Л. Г. Шевцовій. 
За відвагу в боях проти гітлерів¬ 
ців звання тричі Героя Рад. Союзу 
присвоєно вихованцеві ЛКСМУ 
льотчику І. М. Кожедубу, звання 
двічі Героя Рад. Союзу — льотчи¬ 
кам О. Г. Молодчому, Д. Б. Глин¬ 
ці та ін. За заслуги в організації 
молоді на активну боротьбу проти 
нім.-фашист, загарбників і на 
відзначення 25-х роковин ЛКСМУ 
нагороджено орденом Червоного 
Прапора (1944). Після закінчення 
Великої Вітчизн. війни комсомол 
України організаційно й ідейно 
зміцнювався. Внаслідок возз'єд¬ 
нання українського народу в єди¬ 
ній Українській Радянській дер¬ 
жаві його ряди поповнилися молод¬ 
дю Зх. України (див. Комуністич¬ 
на спілка молоді Західної Украї¬ 
ни]), Північної Буковини і За¬ 
карпатської України. Комсомоль¬ 
ці і молодь по-ударному працюва¬ 
ли на відбудові Дніпрогесу, шахт 
Донбасу, всієї пром-сті республі¬ 
ки, брали активну участь у відро д- 

Комсомольські збори в партизансь¬ 
кому з'єднанні С. А. Ковпака. 1943. 

женні колгоспів, радгоспів і МТС, 
установ науки і культури. У 1943— 
46 на пром. підприємства і на транс¬ 
порт республіки прийшло понад 
600 тис. юнаків і дівчат. На відбу¬ 
дову Донбасу за комсомольськими 
путівками приїхало 44 тис. юна¬ 
ків і дівчат, у т. ч. 11 тис. комсо¬ 
мольців. Комсомольці виступили 
ініціаторами багатьох патріотичних 
починань, що сприяли підвищенню 
продуктивності праці в пром-сті 
і с. г. ЛКСМУ виявила велику 
турботу про дітей і підлітків, які 
лишилися без батьків, про розши¬ 
рення мережі дитячих установ, бу¬ 
дівництво шкіл, стадіонів тощо. 
Одним з ударних фронтів боротьби 
за піднесення с. г. було освоєння 
цілинних і перелогових земель. 
Разом з молоддю братніх республік 
1954—56 бл. 80 тис. юнаків і дів¬ 
чат з УРСР взяли активну участь 

цій справі. На заклик партії 
тис. комсомольців республіки 

1957, достроково, менш як за рік, 
збудували 37 шахт у Донбасі. За 
цей трудовий подвиг комсомол 
України нагороджено орденом 
Леніна (1958). В кінці 1958 комсо¬ 
мольці разом з комуністами стали 
ініціаторами масового руху за 
комуністичне ставлення до праці. 
За активну участь у соціалістично¬ 
му й комуністичному будівництві, 
за велику роботу по вихованню 
молоді і в зв’язку з 50-річчям 
ЛКСМУ комсомол республіки бу¬ 
ло нагороджено орденом Жовтне¬ 
вої Революції (1969). 
За ратні і трудові подвиги, за вели¬ 
ку виховну роботу відзначено на¬ 
городами окремі комсомольські 
орг-ції республіки: орденом Леніна 
— Дніпровську (Дніпробуд) ком¬ 
сомольську первинну організацію 
(1932), Донецьку (1935) та Луган¬ 
ську (1968) обл. орг-ції; орденом 
Червоного Прапора — Одеську 
і Севастопольську (1948), Крас¬ 
но донську і Шепетівську (1968), 
Київську (1974) міські органі¬ 
зації; орденом Вітчизняної вій¬ 
ни 1-го ступеня — Первомайську 
районну (1968 ) та Керченську місь¬ 
ку (1974) орг-ції; орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора — Жда- 
новську і Криворізьку міські 
орг-ції (1966), Кагарлицьку (1968) 
і Новоукраїнську (1974) районні 
організації; орденом «Знак Поша¬ 
ни» — Новокаховську міську 
організацію (1968). 
Величезне значення для розвитку 
внутрі комсомольського життя і 
творчої ініціативи молоді респуб¬ 
ліки мали рішення XXIII—XXV 
з’їздів КПРС. В умовах розвину¬ 
того соціалізму роль комсомолу 
на різних ділянках в комуністич¬ 
ному будівництві неухильно зро¬ 
стає. Він виступає активним по¬ 
мічником партії у створенні ма¬ 
тері а льно-тех. бази комунізму, 
формуванні комуністичних сусп. 
відносин, вихованні нової людини. 
В центрі уваги комсомолу — ко¬ 
муністичне виховання молоді. 
Для цього він використовує різно¬ 
манітні засоби ідейно-політ. за¬ 
гартування — Ленінський залік, 
ленінські читання, систему партій¬ 
ної освіти і комсомольської по¬ 
літ. освіти, лекційну пропаганду. 
В 1978/79 навч. році в системі 
комсомольської політосвіти УРСР 
було 1,7 млн. слухачів. У респуб¬ 

ліці створено всі умови для все¬ 
бічного і гармонійного розвитку 
молоді, її нахилів і талантів. 
Юнаки й дівчата беруть активну 
участь у худож. самодіяльності, 
спорт, роботі, вільний час присвя¬ 
чують тех. творчості, мистецтву 
туризмові тощо. 
В період десятої п'ятирічки висо¬ 
ка трудова активність молоді знай¬ 
шла яскравий вияв у патріотично¬ 
му русі «П’ятирічці ефективності 
і якості — ентузіазм і творчість 

ЛЕНІНСЬКА 
КОМУНІСТИЧНА 
СПІЛКА МОЛОДІ 

УКРАЇНИ 

молодихі». Розвиткові його сприя¬ 
ли соціалістичні зобов’язання, тру¬ 
дові вахти на честь знаменних 
дат, змагання за право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу 
XXV з’їздові КПРС і Рапорт до 
60-річчя Великого Жовтня та ін. 
Комсомол України шефствує над 
ударними комсомольськими бу¬ 
довами, бере активну участь у 
прокладанні БАМу, є активним 
помічником парт, орг-цій у здійс¬ 
ненні аграрної політики КПРС. 
Зростає роль комсомолу в житті 
рад. суспільства. Конституція 
СРСР (ст. 7 і 113) та конституції 
союзних республік (в УРСР — ст. 
7 і 101 Конституції УРСР) надають 
комсомолу (поряд з ін. громад, орг- 
ціями в особі його загальносоюз¬ 
них і республіканських органів) 
право законодавчої ініціативи, 
участі в управлінні держ. і гро¬ 
мад. справами, у вирішенні політ., 
госп. і соціально-культур. питань. 
Традицією комсомольців вузів ста¬ 
ло створення студентських буді¬ 
вельних загонів. Протягом 1962— 
79 в них працювали понад 1 млн. 
700 тис. юнаків і дівчат України, 

Третій фестиваль мо¬ 
лоді України. Марш ге¬ 
роїв п’ятирічки на 
Центральному стадіоні 
Києва. Вересень 1977. 
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заг. внесок яких у нар. г-во стано¬ 
вить 2 млрд. 405 тис. крб. З кож¬ 
ним роком міцніє дружба ЛКСМУ 
з прогресивною молоддю зарубіж¬ 
них країн. Молодь республіки 
входить у Всесвітню федерацію 
демократичної молоді та Міжна¬ 
родний союз студентів. 
У січні 1979 в складі ЛКСМУ пра¬ 
цювало 25 обласних, 1 міський, 
підпорядкований безпосередньо 
ЦК ЛКСМУ, 128 міських, 566 
районних к-тів, 70 309 первин¬ 
них орг-цій. В рядах ЛКСМУ на 
1.1 1980 — 6 468 368 комсомольців 
(див. також ст. про обл. партійні 
орг-ції України). 
За дорученням партії комсомол 
займається повсякденною діяль¬ 
ністю піонерської організації Ук¬ 
раїни. У республіці видається 29 
молодіжних і дитячих газет, у 
т. ч. 4 республіканські: «Молодь 
України», «Комсомольское знамя» 
(обидві — органи ЦК ЛКСМУ), 
«Зірка», «Юннй ленинец»; 6 
журн.— «Дніпро», «Знання та пра¬ 
ця», «Ранок», «Піонерія», «Ма¬ 
лятко» «Барвінок». Вид-во ЦК 
ЛКСМУ «Молодь* випускає л-ру 
для юнацтва. 
В різні роки першими секретаря¬ 
ми ЦК ЛКСМУ працювали П. 1. 
Воробйов-Семенов, В П. Васю- 
тін, О. 1. Мільчаков, О. М. Бой- 
ченко, С. І. Андрєєв, Я. О. Хо* 
менко, В. Ю. Семичастний, Г. Г. 
Шевель, В. І. Дрозденко, Ю. Н. 
Єльченко, О. С. Капто, А. М. 
Гіренко та ін. З 1975 перший сек¬ 
ретар ЦК ЛКСМУ — А. І. Кор- 
нієнко. 
Літ.; В. 1. Ленін, КПРС про партійне 
керівництво комсомолом. К., 1978; 
Історія Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України. К., 1979; 
ЛКСМ України в рішеннях з’їздів 
та конференцій. К., 1969; ЛКСМ 
України в цифрах і фактах. К., 1978; 
Брежнєв Л. І. Молодим — будувати 
комунізм. К., 1974; Брежнєв Л. І. 
Промова на XVIII з’їзді Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки Мо¬ 
лоді. 25 квітня 1978 р. К., 1978; Щер- 
бицкий В. В. Воспитьівать сознатель- 
ньіх, активних строителей коммуниз- 
ма. М., 1974; Щербицкий В. В. Учить 
и воспитьівать молодих строителей 
коммунизма. К., 1977; Капто О. С. 
Молоді — комуністичну ідейність. 
К., 1972; Єльченко Ю. Н. Крила на¬ 
шої епохи. К., 1962; Корнієнко А. І. 
Молодим усі шляхи відкриті. К., 
1979. Ю. В. Бабко. 

«ЛЕНІНСЬКА ПРАВДА»— газета, 
орган Сумського обкому Компартії 
України і обл. Ради народних де¬ 
путатів. Виходить у Сумах 5 
разів на тиждень укр. мовою. По- 

Лені нський меморіал передницею «Л. п.» була газ. 
в Ульяновську. Архітек- «Известия Сумского Совета рабо- 
тори Б. С. Мезенцев, чих и солдатских депутатов» (IV— 
М. П. Константинов, VIII 1917). З 17.УІІІ 1917 вона 
Г. Г. Ісакович. 1967—70 _ 

друкувалася під назвою «Наш 
голос» (орган Сумської Ради ро- 
бітн. і солдат, депутатів). З 1918 
видавалась під назвами «Комму- 
на», «Вдасть Советам», «Стяг пра¬ 
ці», «Знамя труда», «Плуг и мо¬ 
лот», «Плуг ї молот», «Більшовиць¬ 
ка зброя». В 1941—43 виходила під 
різними назвами як орган Сумсь¬ 
кого підпільного обкому партії. 
З 15.XI 1952 — «Ленінська прав¬ 
да». В 1967 «Л. п.» нагороджено 
орденом «Знак Пошани». 
ЛЕНІНСЬКЕ (до 1936 — селище 
шахти Л|Ь 9) — селище міського типу 
Ворошиловгр. обл. УРСР, підпо¬ 
рядковане Свердловській міськра¬ 
ді, за 6 км від м. Свердловська. 
Залізнич. ст. Вальянівський. 12,0 
тис. ж. (1980). На тер. с-ща — 
З кам.-вуг. шахти, радгосп. 6 
заг.-осв. шкіл, лікарня, поліклі¬ 
ніка; 5 клубів, б-ка. Л. виникло 
1900. 
ЛЕНІНСЬКИЙ МЕМОРІАЛ в 
Ульяновську—громадська споруда, 
збудована 1967—70 на ознамену¬ 
вання 100-річчя з дня народ¬ 
ження В. І. Леніна (архітектори 
Б. Мезенцев, М. Константинов, 
Г. Ісакович). Споруда оздоблена 
білим мармуром, відзначається 
лаконізмом форм та урочистістю. 
В Л. м. знаходиться будинок, 
де народився В. І. Ленін, а та¬ 
кож пам’ятник М. О. Ульяновій 
з сином Володею (скульптор П. 
Бондаренко та ін.). В будинку 
Л. м. розміщуються: філіал Центр, 
музею В. І. Леніна з Ленінським 
залом, б-ка, кінозал, Будинок по¬ 
літосвіти, універсальний зал на 
1400 місць. На площі перед Л. м.— 
скульптурна композиція «Жов¬ 
тень» (скульптор О. Іконников) 
та басейн з мозаїкою (художник 
3. Церетелі). За створення Л. м. 
автори були удостоєні Ленінської 
премії, 1972. 
ЛЕНІНСЬКИЙ ПЛАН ПОБУДб- 
ви СОЦІАЛГЗМУ В СРСР — 
науково обгрунтована програма по¬ 
будови соціалізму в СРСР, що її 
розробив В. І. Ленін на основі 
врахування відкритих основопо¬ 
ложниками марксизму заг. зако¬ 
номірностей сусп. розвитку, особ¬ 
ливостей соціально-екон. розвитку 
дореволюц. Росії і теор. узагаль¬ 
нення першого досвіду соціалістич¬ 
них перетворень у Рад. країні. 
Розроблений В. І. Леніним план 
грунтувався на його теорії про мож¬ 
ливість перемоги соціалістичної 
революції в кількох або в одній, 
окремо взятій, країні. Питання со¬ 
ціалістичного буд-ва науково об¬ 
грунтовано і викладено в працях 
В. І. Леніна «Чергові завдання 
Радянської влади*, «Про ,,ліве“ 
хлоп’яцтво і про дрібнобуржуаз- 
ність», «Великий почин*, Еко¬ 
номіка і політика в епоху дикта¬ 
тури пролетаріату», «Про на¬ 
шу революцію», <Як нам реоргані¬ 
зувати Робсельінспекцію». <Кра- 
ще менше, та краще*, «Про про¬ 
довольчий податок* та ін. Л. п. п. 
с. охоплює корінні питання, по¬ 
в’язані з практичним здійсненням 
завдань перехідного періоду від ка¬ 
піталізму до соціалізму. 
В. І. Ленін розробляв план побудо¬ 
ви соціалізму в гострій боротьбі 
проти опортуністів — лідерів 
Інтернаціоналу 2-го, меншовиків, 
троцькістів, <лівих комуністів* 

та інших, які твердили, що в Ро¬ 
сії неможливо побудувати соціа¬ 
лізм. В. І. Ленін вказував, що 
наявність д-ви диктатури про¬ 
летаріату, керівна роль Кому¬ 
ністичної партії, союз робітни¬ 
чого класу і селянства є гол. умо¬ 
вами побудови соціалізму. Вели¬ 
чезне значення для соціалістичного 
будівництва мали розроблені В. І. 
Леніним осн. принципи зовніш- 
ньополіт. діяльності Рад. д-ви — 
принципи пролет. інтернаціоналі¬ 
зму і мирного співіснування д-в 
з різним суспільним ладом. Він 
підкреслював необхідність всемір¬ 
но зміцнювати першу в світі д-ву 
робітників і селян, її міжнар. ав¬ 
торитет, оборонну могутність. Скла¬ 
довими частинами ленінського пла¬ 
ну були соціалістична індустрі¬ 
алізація країни на базі переваж¬ 
ного розвитку важкої пром-сті і 
здійснення електрифікації, соціа¬ 
лістичне перетворення с. г. на ос¬ 
нові добровільного кооперування 
селянства (див. Кооперативний 
план В. І. Леніна), здійснення 
культурної революції, мета якої— 
утвердити в рад. суспільстві соціа¬ 
лістичну культуру, марксистський 
світогляд. 
Необхідною умовою успішної по¬ 
будови соціалізму В. І. Ленін 
вважав дружбу народів СРСР, 
екон. і політ, зміцнення союзу 
рад. республік. 
На основі Л. п. п. с. рад. народ під 
керівництвом Комуністичної пар¬ 
тії в найкоротші строки побудував 
соціалізм. Л. п. п. с. має величезне 
міжнар. значення. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів. [Про соціалістичне будівництво 
див. предметний покажчик Довідко¬ 
вого тому до Повного зібрання творів 
В. І. Леніна]; Брежнєв Л. І. Ленінсь¬ 
ким курсом, т. 1—7. К., 1971—79: 
Кукин Д. М. Ленинский план построе- 
ния социализма в СССР и его осуще- 
ствление. М., 1972. мФ. А. Ярмиил. 
ЛЕНІНСЬКИЙ ПРЙЗОВ У ПАР¬ 
ТІЮ — масовий прийом у Комуні¬ 
стичну партію передових робітни¬ 
ків у зв’язку зі смертю В. І. Лені¬ 
на. Звістка про смерть В. І. Леніна 
викликала в нар. масах прагнен¬ 
ня до ще тіснішого згуртування 
навколо створеної ним Комуніс¬ 
тичної партії. В траурні дні в парт, 
орг-ції почали надходити заяви 
від робітників про бажання всту¬ 
пити до лав партії. Враховуючи 
розмах цього руху, пленум ЦК 
РКП(6) (29—31.1 1924) оголосив 
Л. п. у п., прийняв звернення «До 
робітників і робітниць» та поста¬ 
нову «Про прийом робітників від 
верстата в партію». Особлива ува¬ 
га приділялася залученню до 
РКП(б) робітників-комсомольців. 
ЦК РКП(6) прийняв рішення про 
прийом у партію 20 тис. селян — 
бідняків і середняків. Одночасно 
був оголошений ленінський при¬ 
зов у комсомол. Рішення ЦК 
РКП(б) були спрямовані на забез¬ 
печення прийому в партію кращих 
робітників. Прийом проводився 
індивідуально на відкритих парт, 
зборах. З 22.1 по 15.V 1924 подано 
понад 350 тис. заяв, затверджено 
кандидатами РКП(б) 241 591 чол., 
у т. ч. на Україні 31 544 чол. Особ¬ 
ливо зросла Донецька губ. парт, 
орг-ція, яка прийняла 16 740 чол. 
(третє місце в країні після Моск. 
і Ленінгр. орг-цій). Л. п. у п. знач- 



123 
но поліпшив соціальний склад 
РКП(б). Питома вага робітників 
у КП(б)У зросла з 56% до 72%. 
Л. п. у п. був яскравим свідченням 
нерозривної єдності робітн. класу 
і його партії, зростаючої ролі пар¬ 
тії в буд-ві соціалізму, сприяв 
зміцненню диктатури пролетаріа¬ 
ту, союзу робітничого класу і се¬ 
лянства. 
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙбН — на Сх. 
Кримської обл. УРСР. Утворений 
1930. Площа 2,9 тис. км2. Нас. 
63,4 тис. чол. (1980). У районі — 
79 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних 2 селищним і 23 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — смт 
Леніне. Л. р. розташований на 
Керченському півострові. На Пн. 
омивається Азовським м., на Сх.— 
Керченською прот., на Пд.— Чор¬ 
ним м. Берегова лінія розчленована 
слабо (Арабатська Стрілка, Ара- 
батська, Казантіпська та Феодо- 
сійська затоки). Більша частина 
району має горбистий рельєф (кіль¬ 
цеподібні пасма, що чергуються з 
улоговинами і кількома групами 
грязьових вулканів). Корисні ксн 
палини: залізна руда {Керченський 
залізорудний басейн), вапняки, 
нафта, природ, газ, сірка, гіпс, 
кварцові піски, кам. сіль тощо. 
Є мінеральні джерела, лік. грязі. 
Озера: Узунларське, Акташське, 
Чокрацьке, Тобечикське та ін. 
Грунти чорноземні та каштанові. 
Лежить у степовій зоні. В межах 
району — 2 заказники (Арабатсь- 
кий та Астанінські заплави). Най¬ 
більші підприємства: виноробний, 
хлібний, комбікормовий (смт Лені¬ 
не) та Багеровський винороб, з-ди. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Леніне) та 9 будинків побу¬ 
ту. С. г. району спеціалізується 
на вирощуванні зернових (в осн. 
озимої пшениці), виноградарстві, 
вироби, м’яса, молока, яєць та 
вовни. Площа с.-г. угідь 1979 ста¬ 
новила 184,3 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 109,7 тис. га, сади і ви¬ 
ноградники — 5,0 тис. га. Зрошу¬ 
ється 4,2 тис. га {Північно-Крим¬ 
ський канал імені Комсомолу Ук¬ 
раїни). У Л. р.— 16 колгоспів, 
у т. ч. 1 риболовецький, 6 радгос¬ 
пів, 2 птахофабрики, райсільгосп- 
техніка з 2 виробничими відділен¬ 
нями. Залізничні станції: Сім 
Колодязів, Багерове, Петрове, 
Чистопілля, Астаніне. Автошля¬ 
хів — 700 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 495 км. У районі — 
ЗО заг.-осв., 2 муз. та спортивна 
школи; 57 лік. закладів, у т. ч. 
6 лікарень. На берегах Азовського 
та Чорного морів — численні піо¬ 
нерські табори, бази відпочинку 
та пансіонати. 24 будинки культу¬ 
ри, 21 клуб, кінотеатр, 82 кіно¬ 
установки, 35 б-к, істор. музей 
(Леніне). У Л. р. видається газ. 
«Під прапором Леніна» (з 1933). 

С. К. Столярчук. 
ленінський СТИЛЬ РОБбТИ 
— творчий, чужий суб’єктивізмові, 
пройнятий наук, підходом до всіх 
суспільних процесів стиль партій¬ 
ного і держ. керівництва, прита¬ 
манний В. І. Леніну і створеній 
ним Комуністичній партії Радян¬ 
ського Союзу. Л. с. р. базується 
на непорушних принципах ленін¬ 
ського вчення про партію як ке¬ 
рівну силу робітн. класу в бороть¬ 
бі за диктатуру пролетаріату, по¬ 

будову соціалізму і комунізму, на 
ленінських нормах партійного 
життя. Найважливіші риси Л. 
с. р.: єдність теорії і практики, 
політ, і орг. діяльності, наук, під¬ 
хід до питань партійної роботи і 
управління, ідейна переконаність, 
парт. принциповість, поєднан¬ 
ня революц. розмаху з діловитістю 
і практичністю, колективність ке¬ 
рівництва у поєднанні з персональ¬ 
ною відповідальністю за дору¬ 
чену справу, критичний підхід 
до всіх справ, нетерпимість до не¬ 
доліків, тісний зв’язок з масами, 
ленінське піклування про людей. 
Л. с. р. є важливою умовою успі¬ 
ху парт, керівництва. У звітній 
доповіді ЦК КПРС XXV з’їздові 
партії підкреслено, що Л. с. р. 
«передбачає високу вимогливість 
до себе та інших, виключає само¬ 
вдоволення, протистоїть будь-яким 
проявам бюрократизму і форма¬ 
лізму» (Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1976, с. 76). З Л. с. р. 
тісно пов’язані питання кадрової 
політики КПРС, критики і само¬ 
критики, контролю і перевірки 
виконання прийнятих рішень. 

А. В. Мяловицький. 

ленінські НдРМИ ПАРТІЙ¬ 
НОГО життя, ленінські прин¬ 
ципи і норми партійного життя — 
розроблені В. І. Леніним, творчо 
розвинуті й збагачені КПРС науко¬ 
во обгрунтовані положення про за¬ 
кономірності розвитку і правила 
внутрішнього життя марксистсько- 
ленінської партії. Принципи 
парт, життя — ленінські теор. 
положення, що випливають з ідей¬ 
них та організаційних основ проле¬ 
тарської партії нового типу, відоб¬ 
ражають закономірності внутрі¬ 
партійного життя; мають інтер- 
нац. характер. Вони визначають 
норми і форми внутріпарт. ро¬ 
боти, згідно з якими діють всі 
парт, орг-ції і комуністи. Норми 
парт, життя — правила, що 
регулюють внутр. життя партії, 
визначають форми її організації, 
зв’язки й відносини між різними 
її ланками, методи роботи, пове¬ 
дінку комуністів. Через норми реа¬ 
лізуються на практиці ідейні та 
орг. основи партії й принципи парт, 
життя. Закріплені в Статуті Ко¬ 
муністичної партії Радянського 
Союзу норми парт, життя набува¬ 
ють характеру парт, закону, обо¬ 
в’язкового для всіх комуністів. 
На основі норм, що зумовлені прин¬ 
ципом демократичного центра¬ 
лізму, регулюються внутріпарт. 
відносини, в партії розвивається 
внутріпарт. демократія і зміцню¬ 
ється дисципліна партійна, за¬ 
безпечується єдність дій усіх 
парт, орг-цій і комуністів. Група 
норм парт, життя визначає орг. 
будову партії, порядок створення 
і функції первинних партійних ор¬ 
ганізацій і місцевих парт, орг-цій 
та їх керівних органів тощо. Між 
ідейними і орг. основами партії, 
принципами і нормами парт, життя 
та принципами парт, керівництва 
існує тісний взаємозв’язок. Разом 
з розвитком партії принципи і 
норми парт, життя розвиваються, 
збагачуються новим досвідом, що 
знаходить своє відображення в змі¬ 
нах і доповненнях до Статуту 
КПРС. Безумовне дотримання ле¬ 
нінських принципів і норм парт. 

життя — необхідна і важлива умо¬ 
ва сили і боєздатності партії, зро¬ 
стання її керівної ролі в суспіль¬ 
стві. в. Ф. Шевченко. 
ЛЕНІНСЬКІ ПРЕМІЇ — найвищі 
почесні державні нагороди, що їх 
присуджують до дня народження 
В. І. Леніна (22.IV) за найвидатні- 
ші досягнення в галузі науки, тех¬ 
ніки, літератури, мистецтва та ар¬ 
хітектури. Премії ім. В. І. Леніна 
засновано постановою Раднар- 
кому СРСР 23.VI 1925. Спочатку 
їх присуджували тільки за наук, 
праці. Після 1935 Л. п. не нагород¬ 
жували. У вересні 1956 ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР прийняли 
постанову про відновлення при¬ 
судження Л. п. в галузі науки і 
техніки й встановлення Л. п. за 
найвидатніші твори л-ри і мистецт¬ 
ва; 26.III 1969 запроваджено одну 
(додатково до існуючих) Л. п. за 
особливо видатні й найталановиті- 
ші високоідейні твори л-ри та мис¬ 
тецтва для дітей. За положенням, 
затвердженим постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
17.11 1967, один раз на 2 роки при¬ 
суджують 31 Л. п., у т. ч. 25 — у 
галузі науки і техніки, 6 — у га¬ 
лузі л-ри, мистецтва й архітектури. 
Розмір премії — 10 тис. крб. кож¬ 
на. Особам, яким присуджено 
Л. п., присвоюють звання «Лауре¬ 
ат Ленінської премії», вручають 
диплом, почесний знак та посвід¬ 
чення. Л. п. присуджують К-т по 
Ленінських і Держ. преміях у га¬ 
лузі науки і техніки при Раді 
Міністрів СРСР та К-т по Ленінсь¬ 
ких і Держ. преміях у галузі л-ри, 
мистецтва й архітектури при Раді 
Міністрів СРСР. Рішення К-тів 
про присудження Л. п. набувають 
чинності після затвердження їх 
ЦК КПРС і Радою Міністрів 
СРСР. Див. також Міжнародні 
Ленінські премії <3а зміцнення 
миру між народами». 
ЛЕНІНСЬК-КУЗНЄЦЬКИЙ (до 
1925 — Кольчугіно) — місто об¬ 
ласного підпорядкування Кеме¬ 
ровської обл. РРФСР, райцентр. 
Розташований на р. Іні (прит. 
Обі). Залізнична станція. 133 
тис. ж. (1980). Один з центрів 
вугледобувної пром-сті Кузнець- 
кого вугільного басейну. 3-ди: 
«Кузбаселемент», електролампо¬ 
вий, по ремонту гірничого устат¬ 
кування, напівкоксування, клейо¬ 
вий. Камвольно-суконний комбі¬ 
нат, підприємства харч, та буд. 
матеріалів пром-сті. Гірничий тех¬ 
нікум, мед. уч-ще. Засн. 1864. 

ЛЕНІНСЬК- 
КУЗНЕЦЬКИЙ 

Нагрудний знак лау¬ 
реата Ленінської пре¬ 
мії. 
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О. П. Ленський. 

Ю. Ленський. 

Е. X. Лени. 

М. М. Ленчовська. 

ЛЕНКОВЕЦЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ— 
поселення раннього періоду три¬ 
пільської культури в урочищі Га- 
марія біля с. Ленківців Кельме- 
нецького р-ну Чернівецької обл. 
Відкрите 1947, досліджувалося 
1950—53. Виявлено залишки на¬ 
земних глинобитних жител і на¬ 
півземлянок. Знайдено глиняний 
посуд, стилізовані культові стату¬ 
етки (зображають сидячу жінку), 
прикраси, знаряддя праці з ка¬ 
меню, кременю і кістки, а також 
численні кістки тварин. 
ленкорАнська НИЗОВИНА 
— низовина на півдні Аз. РСР, 
між Талишськими горами Кас¬ 
пійським м. Шир. від 5—6 км на 
Пд. до 25—ЗО км на Пн. Поверхня 
рівнинна, на Сх. заболочена. Клі¬ 
мат вологий, субтропічний, опадів 
до 1700 мм на рік. У пд. частині — 
ліси (капгганолистий дуб, залізне 
дерево, самшит та ін.). Район 
субтропічного землеробства (чай, 
цитрусові, рис, тунг, тютюн) і 
шовківництва. На тер. Л. н. та 
акваторії Каспійського м., що 
прилягає до неї.— Кизилагачсь- 
кий заповідник. 
ЛЕНСЗТР (Ле Нотр; Бепбіге, Ье 
Мбіге, Ье возіте) Андре (12.III 
1613, Париж — 15.IX 1700, там 
же) — франц. архітектор, майстер 
садово-паркової архітектури. По¬ 
єднуючи раціоналізм класицизму з 
рисами барокко. Л. створив систе¬ 
му побудови великого регулярного 
(«французького») парку. З 1653 
керував роботами в парку Воле- 
Віконт, у 60-х рр. 17 ст.— в ко¬ 
ролівських парках Сен-Жермен, 
Фонтенбло, ІПантійї, Сен-Клу, 
Тюїльрі (Париж) У 1662 в Англії 
склав проекти Сент-Джеймс-парку 
в Лондоні та Грінвіцького парку. 
Автор парків Версаля. 
ЛЕНСЬКИЙ Олександр Павло¬ 
вич Гсправж. прізв.— Вервіціотті; 
1 (13). 1847, Кишинів—13 (26).X 
1908, Москва, похований в Каневі, 
тепер Черкас, обл.] — рос. актор, 
режисер, педагог і теоретик театру. 
За походженням італієць. У 1865— 
76 грав на провінційній сцені (Са¬ 
мара, Казань, Одеса). З 187ь (з 
перервою) — актор, а з 1895 —ре¬ 
жисер (з 1907 — гол. режисер) 
Малого театру (Москва). Ролі: 
Чацький, Фамусов («Лихо з ро¬ 
зуму» Грибоєдова), Глумов, Па- 
ратов («На всякого мудреця доволі 
простоти». «Безприданниця» О. 
Островського), Гам лет, Отелло 
(однойменні трагедії Шекспіра). 
Поставив спектаклі: «Снігуронька» 
О. Островського, «Коріолан», «Бу¬ 
ря» Шекспіра. Гастролював на 
Україні, зокрема 1877—79 в Киє¬ 
ві. Один із засновників київ. Рос. 
драматичного т-ва (1879) в Києві. 
З 1888 викладав у Моск. театр, 
уч-щі. Серед учнів Л. В. Пашен- 
на, В. Рижова, Є. Турчанінова. 
О. Остужев, П. Садовський. 
Те.: Статьи. Письма. Записки. М.. 
1950. 
Літ.9 Зограф Н. Г. Александр Павло¬ 
вич Ленский0 М., 1955. 
ЛЕНСЬКИЙ [Леньський (Ьегізкі), 
справжнє. прізв.— Лещиньський 
(Ье52С2уіЇ5кі)] Юліан (8.1 1889— 
21.IX 1937) — діяч польс. і між- 
нар. комуністичного руху, публі¬ 
цист. Н. в м. Плоцьку (тепер ПНР) 
у робітн. сім’ї. З 1905 — член 
Соціал-демократії Королівства 

Польського г Литви (СДКПіЛ). 
У 1909—11 навчався в Ягеллонсь- 
кому ун-ті (Краків). З 1913 — 
член Варшав. к-ту СДКПіЛ. Один 
з лідерів розламівців (група польс. 
с.-д., що тісно співробітничала за 
більшовиками). Учасник Поро- 
нінської наради ЦК РСДРП 1913 
з партійними працівниками. Не 
раз зазнавав ув’язнення. В 1917— 
18 — член ЦВК груп СДКПіЛ в 
Росії і редактор газ. «Трибуна». 
Брав участь у революц. боях у 
жовтні 1917 в Петрограді. З листо¬ 
пада 1917 — комісар у польс. 
справах Наркомнацу РРФСР. У 
1918 — член ВЦВК. В 1919 — 
нарком освіти Лит.-Білорус. РСР. 
В 1920 — представник Польс. бюро 
при ЦК РКП(б) на Україні, редак¬ 
тор газ. «Глос комуністи», уповно¬ 
важений Польс. ревкому в районі 
дій Пд.-Зх. фронту; 1921—23 — 
член Польс бюро при ЦК РКП(б). 
У 1924 працював у Французькій 
КП. З 1925 — член ЦК і Політбю- 
ро ЦК Компартії Польщі (КПП) 
з 1929 — ген. секретар ЦК КПП. 
Учасник V—VII конгресів Комін¬ 
терну, з 1928 — член ВККІ, 
з 1929 — Президії ВККІ. Автор 
праць з питань робітн. руху Поль¬ 
щі. „ П. М. Калениченко. 
лЕнськии вугільним ба¬ 
сейн — один з найбільших в 
СРСР за запасами вугільний ба¬ 
сейн. Розташований на Зх. Якут. 
АРСР і в пн.-сх. частині Краснояр. 
краю РРФСР. Пл. 600 тис. км2. 
Заг.-геол. запаси вугілля — 
1647 млрд. т (1980). У геострук- 
турному відношенні пов’язаний з 
Вілюйським прогином Сибірської 
платформи та Передверхоянсь- 
ким і Передтаймирським прогина¬ 
ми. Вугленосна товща представ¬ 
лена осадочними відкладами юр¬ 
ського, крейдового і неогенового 
віку, вміщує понад 150 вуг. плас¬ 
тів, з яких понад 50 мають робочу 
потужність більше ніж 1 м. Потуж¬ 
ність вуг. пластів юрського віку — 
до ЗО м, крейдового — до 5,6 м, 
неогенового — до 11 м. Глибина 
залягання вуг. пластів від 0 до 
1800 м (гранична глибина підра¬ 
хунку). Вугілля буре і кам’яне. 
Осн. родовища бурого вугілля — 
Усть-Мархінське, Кемпендяйське, 
Сого-Хайське, Кангалаське, Кіль- 
дямське, Таймирлирське; кам’яно¬ 
го — Джебарики-Хайське, Сонгин- 
ське, Сангарське й Чечумське. 
Кам. вугілля має зольність 10— 
25%, теплоту згоряння 7400—8600 
ккал/кг; буре вугілля—відповідно 
10—25% (іноді до 30%) і 6600 
ккал/кг. Перші відомості про на¬ 
явність вугілля на тер. Л. в. б. 
належать до поч. 19 ст. Планомір¬ 
ні геологорозвідувальні роботи 
розпочато 1925. Добувати вугілля по¬ 
чали 1930. Розробля ють його шахт¬ 
ним і відкритим способами. 

В. X. Череповський, 
ЛЕНСЬКИЙ РбЗСТРІЛ —розпра¬ 
ва царських військ 4 (17).IV 1912 
над страйкуючими робітниками 
золото розробок, розташованих на 
р. Лені та її притоках Ольокмі 
й Вітіму. Власниками золотороз- 
робок були англ. та рос. капіталіс¬ 
ти і члени царської родини. Умови 
праці на копальнях були надзвичай¬ 
но тяжкі: тривалий робочий день 
гірників, відсутність охорони пра¬ 
ці. Частина й без того низь¬ 

кої заробітної плати йшла на 
штрафи, поганим було харчування. 
Страйк почався стихійно 29. II 
(13.III) на Андрєєвській копальні. 
Осн. вимоги страйкарів — 8-годин- 
ний робочий день, збільшення за¬ 
робітної плати на 30% , скасування 
штрафів, поліпшення постачання. 
На серед, березня страйк охо¬ 
пив усі копальні (понад 6 тис. ро¬ 
бітників). Керували ним Центр, 
страйковий к-т (голова — більшо¬ 
вик П. Н. Баташев) і Центр, бюро. 
Вночі проти 4 (17).IV було заареш¬ 
товано майже всіх членів страйко¬ 
вого к-ту. Мирний похід робітни¬ 
ків, які вирушили вранці наступ¬ 
ного дня до Надєждинських копа¬ 
лень, щоб оскаржити незаконні 
дії поліції, військ, команда зу¬ 
стріла залпами. Було вбито 270 
і поранено 250 чол. Страйк три¬ 
вав до 12 (25).VIII. Л. р. викликав 
обурення пролетаріату всієї краї¬ 
ни (див. Квітнево-травневі полі¬ 
тичні страйки 1912). «Ленський 
розстріл,— писав В. І. Ленін,— 
став приводом для переходу рево¬ 
люційного настрою мас у револю¬ 
ційне піднесення мас» (Повне 
зібр. тв., т. 21, с. 323). 

О. Ф. Овсієнко. 
ЛЕНТО (італ. Іепіо — повільний) 
в музиці — повільний темп, 
швидший за ларго. 
«ЛЕНФГЛЬМ», Ленінградська 
ордена Леніна кіностудія «Лен- 
фільм» — одна з найбільших рад. 
кіностудій. Створена 1918 в Петро¬ 
граді. За час існування назва 
змінювалась, з 1936 має сучасну 
назву. Перший звуковий фільм 
студії—«Одна» (1931), перший 
кольоровий — «Мусоргський» 
(1950). На студії в різні роки пра¬ 
цювали режисери: Г. і С. Васильє¬ 
ви, С. Герасимов, Ф. Ермлер, О. 
Зархі, Г. Козінцев, 0.„Іванов, В. 
Петров, Л. Трауберг, Й. Хейфіц, 
С. Юткевич; оператори: А. Моск- 
він, С. Бєляєв; художники Є. 
Єней та ін. На «Л.» були ство¬ 
рені видатні твори рад. кіно¬ 
мистецтва: «Уламок імперії», «Зу¬ 
стрічний». «Чапаєв», трилогія йро 
Максима, «Депутат Балтики», 
«Петро І», «Великий громадянин», 
«Комсомольськ», «Гамлет», «По¬ 
чаток», «Монолог», «Премія» та 
ін. В 1935 студія нагороджена ор¬ 
деном Леніна, 1976 — Трудового 
Червоного Прапора. 
Л Е Н Ц Емілій Християнович 
[12 (24). II 1804, Дерпт, тепер Тар¬ 
ту — 29.1 (10.11) 1865, Рим] — рос. 
фізик, член Петербурзької АН (з 
1830). Навчався в Дерптському 
ун-ті (1820—23). В 1823—26 був 
фізиком під час кругосвітньої по¬ 
дорожі на шлюпі «Предприятие». 
З 1836 очолив кафедру фізики і 
фіз. географії Петерб. ун-ту (з 
1863— ректор). Осн. наук, праці — 
в галузі електромагнетизму. Вста¬ 
новив (1833) правило визначення 
напряму індукційного струму (див. 
Ленца правило). Незалежно від 
Дж. П. Джоуля відкрив (1842) 
закон теплової дії електр. струму 
(див. Джоуля — Ленца закон). 
лЕнца ПРАВИЛО, Ленца за¬ 
кон — основне правило, за яким 
визначають напрям електричного 
струму, що виникає внаслідок 
електромагнітної індукції. Вста¬ 
новив 1833 Е. X. Ленц. За Л. п., 
індукційний струм напрямлений 
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так, що створений ним магнітний 
потік намагається перешкодити 
зміні магн. потоку, який викли¬ 
кав цей струм. Л. п. є наслідком 
енергії збереження і перетворення 
закону. 
ЛЕНЧСЗВСЬКА Меланія Михай¬ 
лівна (н. 14.1 1939, с. Раковець, 
тепер Городенківського р-ну Іва- 
но-Фр. обл.) — новатор с.-г. ви¬ 
робництва, Герой Соціалістичної 
Праці (1976). Член КПРС з 1968. 
3 1956 — ланкова колгоспу «Про¬ 
грес» Городенківського р-ну Івано- 
Франківської обл. Ланка, яку 
очолює Л., прославилась високими 
(понад 700 ц коренів з кожного га) 
сталими врожаями цукр. буряків. 
Л. на XXV з’їзді Компартії Ук¬ 
раїни обрана кандидатом у чле¬ 
ни ЦК. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7 —8-го скликань. Нагоро¬ 
джена 2 орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. і. К. Григоренко. 
ЛЕ<5 (Ьео) Андре (справж. ім’я 
та прізвище — Леоні Шансе; 
1829, Лузіньян — 1900, Париж) — 
франц. письменниця й публіцист, 
діячка Паризької комуни. Після 
поразки Комуни — в еміграції. На 
батьківщину повернулася 1880. 
Світогляд Л. формувався під впли¬ 
вом утопічного соціалізму, тяжіла 
до бакунізму. В романах «Стара 
діва» (1864), «Скандальний шлюб» 
(1862), «Розлучення» (1866) тощо 
виступала з критикою бурж. сім’ї 
і шлюбу, викривала мораль паную¬ 
чих класів і обстоювала ідею жі¬ 
ночої емансипації. Багато уваги 
приділяла проблемам виховання 
(роман «Дві дочки мосьє Плішона», 
1865, та ін.). Першим переклада¬ 
чем творів Л. рос. мовою була Мар¬ 
ко Вовчок. 
ЛЕдН (Ьебп) Карлос Аугусто 
(н. 20.Х 1914, Каракас)—венесуел. 
поет, публіцист, громад, діяч. 
Член Компартії Венесуели з 1937. 
В 1937—39, 1953—58 — в емігра¬ 
ції (Мексіка). Перша книга — зб. 
віршів «Живі кроки» (1940). Центр, 
тема поезії Л.— боротьба народів 
Лат. Америки за незалежність, 
героїка нац.-революц. війни в Іс¬ 
панії 1936—39, актуальні соціаль¬ 
ні проблеми після закінчення 2-ї 
світової війни. Автор збірок «З 
життям наодинці» (1948), «Три 
поеми» (1951), поеми «Я Леніна 
співаю» (в перекл. укр. мовою 
надруковано фрагменти в журн. 
«Всесвіт», 1962, № 4; 1967, №11), 
публіцистичних книг «Москва — 
місто Людини» (1949) та «Смерть 
у Голлівуді» (1950). З 1953 — 
член Всесвітньої Ради Миру. Зо¬ 
лота Медаль Миру, 1952. Окремі 
вірші Л. перекладено укр. мовою. 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1959. Ю. В. Покальчук. 

ЛЕбИ (Ьебп) Марія Тереса (н. 
1905, Логроньйо, провінція Бур- 
гос) — ісп. письменниця. Член 
Компартії Іспанії. В 1930—34 ра¬ 
зом з чоловіком Р. Альберті та 
С. М. Арконадою видавала про¬ 
гресивні літ. журнали. В роки 
нац.-революц. війни в Іспанії 
1936—39 писала нариси про бійців 
нар. армії, статті про революц. 
театр, п’єси для фронту, солдат¬ 
ські пісні. В 1939 разом з чолові¬ 
ком емігрувала (Франція, Арген- 
тіна, Італія). В 1975 повернулася 
на батьківщину. Автор збірок но¬ 

вел «Злощасна в коханні», «Ти по¬ 
мреш на чужині...» (1942), зб. «Ча¬ 
рівні казки», істор. повістей «Сід 
Войовник» (1957), «Хімена». Ро¬ 
ман «Чесна гра» (1959) — про події 
в Іспанії 1937. В 1964 була в Киє¬ 
ві на святкуванні 150-річчя з дня 
народження Т. Шевченка. 
Те.: Рос. перекл. — Сид Воитель. 
М.. 1958; Химена. Верность и долг. 
М., 1971. Р. Ф. Естрела-Льстіс. 
ЛЕбН — історична область у 
Центр. Іспанії. В 10—13 ст. на 
тер. Л. існувало королівство Леон, 
яке 1037—65, 1072—1157 і з 1230 
утворювало з Кастілією єдине 
Леоно-Кастільське королівство. З 
1479 Л.— в складі об’єднаної 
Іспанії. В адм. відношенні тер. Л. 
поділяється на провінції Леон, 
Самору, Саламанку. Гол. місто 
— Леон. 
ЛЕбИ — місто на Пн. Іспанії, в 
істор. обл. Леон, адм. ц. одноймен¬ 
ної провінції. Вузол з-ць, аеро¬ 
порт. 105,2 тис. ж. (1971). Під¬ 
приємства металообр., хім., фарм., 
текст., шкіряної, керамічної, харч, 
пром-сті. Археол. музей. Архіт. 
пам’ятники: романська церква 
Сан-Ісідоро (11—12 ст; «Пантеон 
королів», 11 ст.), ранньоготичний 
собор (1205—88, добудовувався в 
14—15 ст.), монастир Сан-Маркос 
(16—18 ст., арх. Хуан де Бадахос 
та ін.; тепер археол. музей). Л. 
засн. як рим. військ, табір. 
ЛЕбИ — місто в центр, частині 
Мексіки. Вузол автошляхів. 454 
тис. ж. (1970). Гол. центр шкіря- 
но-взут. пром-сті країни. Числен¬ 
ні підприємства по переробці с.-г. 
продукції. Розвинуті також ме- 
талообр., хім. і текст, пром-сть. 
Торг, центр, с.-г. району Побли¬ 
зу Л.— видобування руд кольоро¬ 
вих металів, золота й срібла. 
Засн. 1576. 
ЛЕбИ — місто на Зх. Нікарагуа, 
адм. ц. департаменту Леон. Вузол 
з-ць. Понад 62 тис. ж. (1972). 
Підприємства харч, пром-сті (пе¬ 
реробка продукції с. г.). Меблева 
ф-ка. Торг, центр с.-г. району (ба¬ 
вовна, цукр. тростина, продукти 
тваринництва). Нац. ун-т (засн. 
1812). Л. засн. 1524, 1609 зруйно¬ 
ваний землетрусом (руїни в ЗО км 
від сучас. міста). До 1857 був 
столицею країни. Архіт. пам’ят¬ 
ки ісп. колоніального періоду. 
ЛЕОНАРДО ДА ВГНЧІ (Беопаг- 
(Іо (Іа Уіпсі; 5.IV 1452, Вінчі, 
поблизу Флоренції — 2.У 1519, за¬ 
мок Клу, поблизу Амбуаза, Ту- 
рень, Франція) — італ. живопи¬ 
сець, скульптор, архітектор, вче¬ 
ний та інженер, представник доби 
Високого Відродження. В 1467— 
72 навчався в майстерні А. дель 
Верроккйо. В ранній період твор¬ 
чості Л. да В. багато уваги при¬ 
діляв скульптурі (роботи не збе¬ 
реглися); з живописних творів 
цього часу відомі: голова ангела на 
картині Верроккйо «Хрещення» 
(після 1470), «Благовіщення» (бл. 
1474), обидва — в Галереї Уффіці 
у Флоренції; т. з. «Мадонна Бенуа» 
(6л. 1478, ДЕ). В 1481 або 1482 Л. 
да В. переїхав до Мілана, де пра¬ 
цював при дворі правителя Л. 
Моро. В т. зв. міланський пе¬ 
ріод (1482—99) створив картини 
«Мадонна в скелях» (1483—94, 
Лувр), «Мадонна Літта» (близько 
1485 — 90, ДЕ), а також настін¬ 

ний розпис у трапезній монастиря 
Санта-Марія делле Граціє в Мі¬ 
лані «Таємна вечеря» (1495—97). 
В Мілані Л. да В. розробляє різні 
варіанти «ідеального міста» й цент¬ 
рально-купольного храму. Напри¬ 
кінці 1499, у зв’язку з взяттям 
Мілана французами, Л. да В. 
повернувся до Флоренції, де ство¬ 
рив картон «Битва при Анг’ярі» 
(1503—06, не зберігся, відомий за 
копіями) для розпису в Палаццо 
Веккйо. Одним з найвідоміших 
творів Л. да В. є портрет Мони 
Лізи (т. з. «Джоконди», бл. 1503, 
Лувр), в якому художник пере¬ 
дав жіночність молодої флорентій¬ 
ки, складність її психологічного 
стану. Збереглися також картини 
«Св. Анна з Марією і немовлям 
Христом» (1500—07), «Іоанн 
Хреститель» (бл. 1513—17, обид¬ 
ві — Лувр). Значне місце в творчій 
спадщині Л. да В. належить ма¬ 
люнкам, в яких відтворено постаті 
людей в різних ракурсах, міміку 
та анатомію людини, будову рос¬ 
лин тощо. Збереглися записні 
книжки й рукописи Л. да В. (бл. 
7 тис. аркушів з малюнками, які 
його учень Ф. Мельці зібрав і 
видав під назвою «Трактат про 
живопис»). У своїх творах Л. да 
В. виступав проти умовного реліг. 
мистецтва; як художник відтворю¬ 
вав реальний світ, базуючись на 
наукових знаннях і підводячи під 
свій реалістичний метод науко 
во-теоретичну основу. Творчість 
Л. да В. була найвищим досягнен¬ 
ням доби Відродження. 
Наукова і художня творчість Л. 
да В. пройнята передовими для 
свого часу філос. ідеями. Він ви¬ 
знавав об’єктивність, матеріаль¬ 
ність, пізнаванність зовн. світу, 
сформулював деякі принципи ме¬ 
ханістичного матеріалізму, висло¬ 
вив ряд глибоких діалектич. здога¬ 
док про єдність можливості і дійс¬ 
ності, виникнення і зникнення, про 
переходи матерії з одного стану 
в інший. Заперечуючи церк. од¬ 
кровення як джерело знань, Л. 
да В. доводив, що істина є продук¬ 
том дослідного, експерименталь¬ 
ного вивчення природи. Вважаючи 
основою пізнання дослід, експе¬ 
римент, Л. да В. водночас велико¬ 
го значення надавав теорії. Погчя- 
ди Л. да В. значно впли ули 
на розвиток філософії епохи Від¬ 
родження. Як архітектор та інже¬ 
нер Л. да В. розв’язував важливі 
проблеми будівництва, військ.-ін¬ 
женерної справи, гідротехніки; ви¬ 
найшов ряд приладів, механізмів 
і машин; працював над конструк¬ 
ціями літальних апаратів, важчих 
за повітря; подав ідею парашута 
тощо. Праці з фізики стосува¬ 
лись гол. чин. механіки, й особ¬ 
ливо оптики, з математ іки — 
перетворення рівновеликих площ 
і об’ємів, дослідження серпків, 
обчислення площі еліпса «непо¬ 
дільних» методом. В астрономії 
Л. да В. належали передові кос¬ 
мологічні ідеї. Він вважав Все¬ 
світ безмежним, фізично одно¬ 
рідним, заперечував геоцентрич¬ 
ну систему світу. Іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші, с. 336—337, а та¬ 
кож на окремих аркушах до ста¬ 
тей Батальний жанр, т. 1, с 368— 
369; Відродження, т. 2, с. 272— 
273; Графіка, т. З, с. 144- 145. 

ЛЕОНАРДО 
ДА ВІНЧІ 

Леонардо да Вінчі. 
Автопортрет. Сангіна. 
Близько 1510—13. 
Бібліотека. Турін. 

Л. М. Леонідов. 

Р. Леонкавалло. 
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ЛЕОНАРДО 
ПІЗАНСЬКИЙ 

В. М. Леонов. 

Є. П. Леонов. 

Л. М. Леонов. 

О. А. Леонов. 

Літ.: Гуковский М. А. Леонардо да 
Вин чи. Л.—М., 1967; Дживелегов 
А. К. Леонардо да Винчи. М., 1974. 
Л- М. Сак (образотворче мистецтво). 
ЛЕОНАРДО ПІЗАНСЬКИЙ [Ье- 
опаїчіо Різапо; Фібоначчі (РіЬо- 
пассі), бл. 1170, Піза — після 
1228] — італ. математик. Під час 
мандрівок по Сходу ознайомився 
з досягненнями араб, математиків; 
здобуті знання поширював на Захо¬ 
ді. Осн. праці «ЬіЬег АЬасі» (1202) 
— трактат з арифметики (інд. 
цифри, Фібоначчі числа), алгебри 
(до квадратних рівнянь включно) 
та «Ргасііса Сеотеїгіае» (1220) 
є першими творами, що містять 
задачі на застосування алгебри 
до геометрії. 
ЛЕбНЕ — грошова одиниця Рес¬ 
публіки Сьєрра-Леоне, поділяється 
на 100 центів. За офіц. курсом 
1 Л. дорівнює 1,1 дол. США (ве¬ 
ресень 1979). 
ЛЕОНГД (Аєотбас;; 508 або 507 
до н. е., Спарта — 480 до н. е., 
Фермопіли) — цар Спарти 488— 
480 до н. е. Під час греко-перських 
воєн разом з Еврібіадом 481 до н. е. 
очолив об’єднане військо грец. 
полісів. Загинув у битві біля 
Фермопіл, прикриваючи з невели¬ 
ким загоном відступ осн. частини 
грец. війська. В античній л-рі 
ім’я Л.— символ патріотизму. 
ЛЕОНГДЗЕ Георгій Миколайович 
[15 (27).XII 1899, с. Патардзеулі, 
Кахетія, тепер Сагареджойського 
р-ну Груз. РСР — 9.VIII 1966, 
Тбілісі] — груз. рад. письменник, 
нар. поет Грузії (з 1959), акад. 
АН Груз. РСР (з 1944). Член 
КПРС з 1945. Друкуватися по¬ 
чав 19П. З 1918 — член групи 
груз. символістів «Голубі роги»; 
згодом відійшов від символізму. 
Перша зб. віршів вийшла 1939. 
Створив шедеври груз. лірики: 
«Побачення кипчака», «Ніноцмінд- 
ська ніч». «Ніно Чавчавадзе», 
«Пісня першого снігу», «Цесарка», 
«Оле» та ін. Автор епічної поеми 
«Дитинство і юність» (1939; Держ. 
премія СРСР, 1941). поем «Порто- 
хала» (1951; Держ. премія СРСР., 
1952), «Самгорі» (1950) та ін., зб. 
оповідань «Чарівне дерево» (1962), 
кіносценаріїв. Досліджував істо¬ 
рію груз. л-ри. Україні присвятив 
вірші «Тарасові Шевченку», «Ра¬ 
дянська Україна», цикл «У Мир¬ 
городі». Перекладач груз. мовою 
творів Т. Шевченка, І. Франка, 
Лесі Українки, П. Тичини, окре¬ 
мих розділів «Слова о полку Іго¬ 
ревім». Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Порт¬ 
рет с. 125. 
Те.: Укр. аерек л.— Вибране. 
К., 1949; [Вірші]. В кн.: Поезія гру¬ 
зинського народу, т. 2. К., 1961; Олень 
помирав у горах. В кн.: Сузір’я, в. 2. 
К., 1968; Рос. п е р е к л.—Стихи. 
Тбилиси, 1969; Волшебное дерево. М., 
1977. Р. Ш. Чилачава. 
ЛЕОНІДИ — метеорний потік 
з радіантом у сузір’ї Лева. Спо¬ 
стерігаються в серед, листопада. 
Пов’язані з кометою 1866 І, що 
має період обертання 33 роки. У 
1766, 1799, 1833, 1866 і 1966 Л. 
спричинили густий зоряний дощ. 
В ін. роки видно незначну кіль¬ 
кість метеорів цього потоку. 
ЛЕОНГДОВ Леонід Миронович 
[справж. прізв.— Вольфензон; 
22.У (З.УІ) 1873, Одеса — 6.УІІІ 

1941, Москва] — рос. рад. актор, 
режисер і педагог, нар. артист 
СРСР (з 1936). Акторську діяль¬ 
ність почав 1896 в Київ. Театрі 
<Соловцов». З 1903 — актор МХТ 
(з 1920 — МХАТ). Ролі: Лопахін 
(«Вишневий сад» Чехова), Дмит¬ 
ро Карамазов («Брати Карама- 
зови» за Достоєвським), Плюш- 
кін («Мертві душі» за Гоголем), 
Бородін «Страх» Афіногенова), 
Отелло («Отелло» Шекспіра). З 
1918 знімався в кіно. З 1935 — 
викладач, 1939—41 — худож. ке¬ 
рівник Держ. ін-ту театр, мист. 
ім. А. Луначарського. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора. Портрет с. 125. 
Те.: Воспоминания, статьи, беседьі, 
переписка, записньїе книжки. М., 
1960. 
ЛЕбНІНСЬКИЙ ВІРШ (за ім’ям 
лат. поета 12 єт. Лео) — вірш з 
внутрішнім римуванням. Леонін- 
ська рима зустрічається вже в ан¬ 
тичній л-рі (Вергілій, Овідій), 
але поширення набула в середньо¬ 
вічній поезії. В укр. поезії 17—18 
ст. різновидом Л. в. був чотирнад- 
цятискладовий вірш з повторен¬ 
ням складів перед великою та ма¬ 
лою цезурами і в кінці суміжних 
рядків. Наприклад: «Чиста птй- 
ца/голубйца//таков нрав им'Ьет:// 
Буде м'Ьсто,/ где нечйсто,// та¬ 
мо не почіет» (Г. Кониський). 
Л. в. був перехідною формою від 
силабічного до силабо-тонічного 
віршування. Г. К. Сидоренко. 
ЛЕОНКАВАЛЛО (Ьеопсауаііо) 
Руджеро (25.IV 1857 Неаполь — 
9.VIII 1919, Монтекатіні, поблизу 
Флоренції) — італ. композитор. 
Один із засновників оперного ве¬ 
ризму. Навчався в консерваторії в 
Неаполі. В 1878 закінчив Болон¬ 
ський ун-т. Написав бл. 20 опер, 
серед яких найвідоміпгі — «Пая¬ 
ци» (1892), «Богема» (1897), «За- 
за» (1900). Л.— автор балету «Жит¬ 
тя маріонетки», оперети «Короле¬ 
ва троянд» (1912), фп. п’єс, роман¬ 
сів (зокрема романсу «Світанок»). 
Л. підтримував стосунки з укр. 
співаками С. Крушельницькою, 
І. Алчевським, О. Мишугою, яко¬ 
му подарував клавір опери 
«Паяци». Портрет с. 125. 
ЛЕбНОВ Віктор Миколайович 
[н. 8 (21).XI 1916, м. Зарайськ, 
тепер Моск. обл.] — капітан 2-го 
рангу, двічі Герой Рад. Союзу 
(1944, 1945). Член КПРС з 1942. 
У ВМФ з 1937. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — коман¬ 
дир загону мор. розвідників, брав 
участь у боях на Півночі, за виз¬ 
волення від нім.-фашист, загарб¬ 
ників м. Петсамо (тепер Печенга) 
та пн.-сх. районів Норвегії. В 
серпні 1945 Л. відзначився при ви¬ 
садці мор. десанту в Пн. Кореї. 
В 1950 закінчив вище військ.- 
мор. уч-ще ім. С. М. Кірова. 
З 1956 — у запасі. Нагороджений 
орденом Леніна, 2 орденами Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ЛЕбНОВ Євген Павлович (н. 2.IX 
1926, Москва) — рос. рад. актор, 
нар. арт. СРСР (з 1978). Член 
КПРС з 1955. Закінчив Моск. 
драм, студію (1947). З 1948 — ак¬ 
тор в Моск. драм, театрі ім. К. Ста- 
ніславського, з 1968 — в Театрі ім. 
В. Маяковського, з 1972 — в Театрі 
ім. Ленінського комсомолу. Ролі: 

в театрі — Ларіосик («Дні Турбі- 
них» Булгакова), Креон («Антіго- 
на» Ануя), Ванюшин («Діти Ваню- 
шина» Найдьонова), Іванов («Іва¬ 
нов» Чехова) та ін.; в кіно — Шу- 
лейкін («Смугастий рейс»), Шиба- 
лок («Донська повість»), Іван При 
ходько («Білоруський вокзал»), 
бригадир Потапов («Премія»), 
Ламме Гудзак («Легенда проТі- 
ля»). Держ. премія СРСР, 1976. 
ЛЕОНОВ Леонід Максимович 
[н. 19 (31).V 1899, Москва] — рос. 
рад. письменник , акад. АН СРСР 
(з 1972), засл. діяч мист. РРФСР 
(з 1949), Герой Соціалістичної 
Праці (1967). Друкуватися почав 
1915. У ранніх прозових творах 
порушував соціально-філос. і мо¬ 
ральні проблеми. Роман «Борсу¬ 
ки» (1924) — про класову боротьбу 
на селі, побут передреволюц. моск. 
міщанства, шлях труд, селянст¬ 
ва до нового життя. Антиміщансь- 
кі мотиви продовжив у філос. рома¬ 
ні «Злодій» (1927, нова ред. — 
1959), повістях «Провінційні істо¬ 
рії», «Біла ніч» (обидві — 1928), 
п’єсах «Унтиловськ» (1928), «При¬ 
боркування Бададошкіна» (1928). 
Автор романів «Соть» (1930) — про 
соціалістичне будівництво, герої¬ 
ку творчої праці на засадах колек¬ 
тивізму; «Скутаревський» (1932), 
«Дорога на океан» (1935), п’єс 
Половчанські сади» (1938), «Вовк» 

(1939), «Звичайна людина» (1941), 
«Золота карета» (1946, 2-а ред.— 
1955, 3-я — 1964). П’єси «Навала» 
(1942, Держ. премія СРСР, 1943, 
нова ред.— 1964), «Льонушка» 
(1943), повість «Здобуття Велико- 
шумська» (1944), роман «Росій¬ 
ський ліс» (1953, Ленінська премія, 
1957)— про мужність і героїзм рад. 
людей у роки Великої Вітчизн. 
війни і моральні проблеми сучаснос¬ 
ті. Публіцистичні твори, літ.-кри¬ 
тичні праці; сатиричний кіно 
памфлет «Втеча містера Мак-Кін- 
лі» (1961; однойм. фільм, 1975; 
Держ. премія СРСР, 1977). Деякі 
п’єси Л. поставлені на сцені укр. 
театрів. Нагороджений 5 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, ін. орденами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—10. 
М., 1969—1972; Публицистика. М., 
1976; Укр. перек л.— Звичайна 
людина. К., 1953; Російський ліс. К., 
1979; Борсуки. К., 1971; 
Літ.: Крук І. Т. Леонід Леонов. К., 
1979; Малиновська М. Ю. Древо 
дружби. Леонід Леонов і Україна. К., 
1979; Власов Ф. X. Зпос мужества. 
М., 1979. Н. /. Чорна. 
ЛЕбНОВ Олексій Архипович 
(н. ЗО.V 1934, с. Листвянка Тісуль- 
ського р-ну Кемер. обл.) — льот¬ 
чик-космонавт СРСР, двічі Ге¬ 
рой Радянського Союзу (1965, 
1975), генерал-майор авіації. Член 
КПРС з 1957. Закінчив Чугуїв¬ 
ське військ.-авіац. училище (1957) 
і Військ.-пов. інж. академію ім. 
М. Є. Жуковського (1968). З 1960 
— в загоні космонавтів. 18.III 1965 
разом з П. І. Бєляєвим як другий 
пілот здійснив політ на косміч. 
кораблі «Восход-2». В польоті 
Л. уперше в світі вийшов у косміч. 
простір і провів там 12 хв. Разом 
з В. М. Кубасовим як командир 
корабля «Союз-19» брав участь 
(15—21.VII 1975) у першому в істо¬ 
рії космонавтики спільному рад.- 
амер. польоті за програмою ЕПАС. 
У цьому польоті вперше здійсне- 



127 
но стикування косміч. кораблів 
«Союз» і «Атголлон» (Т. Стаф- 
форд, В. Бранд і Д. Слейтон), 
випробувано на практиці нові за¬ 
соби стикування, проведено астро¬ 
фізичні, медико-біологічні, техно¬ 
логічні та генфізичні дослідження. 
ЛЕОНОВА Дар’я Михайлівна 
[9. (21).III 1829, за ін. даними, 
4 (16). III 1834, Вишній Волочок, 
тепер Калінін. обл.— 25.1 (6.II) 
1896, Петербург] — рос. співачка 
(контральто), драм, актриса і пе¬ 
дагог. Навчалась у Петерб. театр, 
уч-щі, вдосконалювала майстер¬ 
ність у Берліні й Парижі в Дж. 
Мейербера та Д. Обера. В 1851— 
73 виступала на сценах петерб. 
театрів та у Великому театрі в 
Москві. Партії: Ваня («Іван Суса- 
нін»), Ратмир («Руслан і Людми¬ 
ла») Глинки, Рогнеда («Рогнеда» 
Сєрова). Концертувала в Росії (зо¬ 
крема, на Україні разом з М. Му- 
соргським, 1879), за кордоном. Л. 
шанобливо ставилась до укр. куль¬ 
тури: виконавиця ролей Тетяни 
(«Москаль-чарівник» Котлярев¬ 
ського), Оксани («Запорожець за 
Дунаєм», С. Гулака-Артемовсько- 
го, Петербург, 1863), укр. нар. 
пісень в обробці Сєрова (зокре¬ 
ма, в концерті на користь родичів 
Шевченка, Петербург, 1861), ро¬ 
мансів Мусоргського на слова Шев¬ 
ченка «Гопак» та «На Дніпрі». 

Р. Я. Пилипчук. 
ЛЕОНТСЗВИЧ Володимир Григо¬ 
рович [15 (27).VII 1881, м. Гадяч, 
тепер Полтав. обл.— 29.IV 1968, 
Київ] — укр. рад. інженер-буді- 
вельник і вчений, професор (з 
1940). Після закінчення (1906) 
Київ, політех. ін-ту проводив ін¬ 
женерно-геодезичні дослідження на 
Волині, займався відбудовою ар- 
хітект. пам’яток у м. Житомирі, 
реставрував замок в м. Острозі, 
спорудив (за проектом арх. В. М. 
Максимова) храм-пам’ятник на 
козацьких могилах під м. Берес¬ 
течком. З 1914 працював у Києві 
на інженерних посадах, викладав 
у київських вузах (політехнічно¬ 
му, інженерно-будівельному, ху¬ 
дожньому та ін. ін-тах). Осн. пра¬ 
ці — з питань, пов’язаних із засто¬ 
суванням геодезії в буд. справі. 

І. Є. Ландишев. 
Л ЕОН ТО ВИ Ч Микола Дмитрович 
[1 (13).XII 1877, Селевинці, при¬ 
сілок Монастирок, тепер село 
Немирівського р-ну Війн. обл.— 
23.1 1921, с. Марківка, тепер Теп- 
лицького р-ну Війн, обл.] — укр. 
рад. композитор, хоровий дири¬ 
гент, муз.-громадський діяч, пе¬ 
дагог, збирач муз. фольклору. В 
1898 закінчив духовну семінарію 
в Кам’янці-Подільському. В 1899— 
1902 працював учителем у с. Чу- 
кові на Поділлі (створив учнівсь¬ 
кий симф. ансамбль, інструменту¬ 
вав для нього укр. нар. мелодії). 
В 1901 Л. уклав свою першу збірку 
обробок нар. пісень для хору а ка¬ 
пела. В 1902 — викладач співів у 
церковно-учительській школі в 
Вінниці. В 1903 видав «Другу 
збірку пісень з Поділля». В 1903— 
04 відвідував лекції та консульта¬ 
ції навч. класів Петерб. придворної 
співацької капели й склав іспит на 
звання регента. З 1904 — учитель 
залізнич. школи на ст. Гришине 
(тепер Красноармійське Донец. 
обл.), де організував хор робітни¬ 

ків-залізничників (вперше на Ук¬ 
раїні). Л. був зв’язаний з революц. 
рухом 1905, брав участь у роз¬ 
повсюдженні нелегальної л-ри. Пе¬ 
реслідуваний поліцією, оселився 
в Тульчині, де став учителем у 
єпархіальному жіночому уч-щі. 
В 1909—14 брав уроки з теорії ком¬ 
позиції в Москві (упроф. Б.Явор- 
ського), згодом — у Києві. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції переїхав до Києва, працював 
у рад. держ. апараті, був коміса¬ 
ром першої укр. держ. капели, 
викладачем Муз.-драм, ін-ту ім. 
М. В. Лисенка. Тут Л. написав 
багато хорів на основі нар. пісень, 
4 хорові поеми на тексти укр. пое¬ 
тів («Легенда», «Моя пісня», «Літ¬ 
ні тони», «Льодолом»). У 1919 в 
зв’язку з окупацією Києва денікін- 
цями повернувся до Тульчина, де 
керував червоноармійською само¬ 
діяльністю і створив обробки ре¬ 
волюц. пісень («Інтернаціонал», 
«Варшав’янка», «Ми ковалі» та 
ін.). Почав працювати також над 
фантастичною оперою «На русал¬ 
чин Великдень», але закінчити не 
встиг. Зберігся 1-й акт, який за¬ 
кінчив, відредагував та оркестру¬ 
вав М. Скорик. Під назвою «Ру¬ 
салчині луки» оперу 1977 поставив 
Київ, театр опери та балету ім. 
Т. Г. Шевченка. Л.— один з видат¬ 
них майстрів класичних обробок 
укр. нар. пісень (понад 150). Се¬ 
ред них «Пряля», «Козака несуть», 
«Женчичок-бренчичок», «Дударик», 
«Зашуміла ліщинонька», «Ой 
з-за гори кам’яної», «Піють півні», 
«Щедрик». Цей жанр він збага¬ 
тив новими формами, розви¬ 
ваючи принцип варіаційності. 
Леонтович є творцем хорової мініа¬ 
тюри на основі текстів і мелодій 
народних пісень. Мистецькі прин¬ 
ципи Л. знайшли свій розвиток у 
творчості укр. рад. композиторів 
П. Козацького, М. Вериківсько- 
го, Л. Ревуцького, Є. Козака та 
ін. Композитор загинув від руки 
бандита в хаті свого батька в 
с. Марківці. 
Літ.: М. Д. Леонтович. Збірка ста¬ 
тей та матеріалів. К., 1947; Гордійчук 
М. М. Микола Леонтович. К., 1974; 
Творчість М. Леонтовича. К., 1977; 
Гордійчук Н. Николай Леонтович. К., 
1977. М. М. Гордійчук. 

ЛЕОНТбВИЧ Михайло Олек- 
сандрович [н. 22.11 (7.III) 1903, Пе¬ 
тербург] — рос. рад. фізик, акад. 
АН СРСР (з 1946). Син О. В. Леон- 
товича. Закінчив Моск. ун-т (1923). 
В 1929—34 працював у Фіз. ін-ті 
Моск. ун-ту, 1934—41 і 1946—52 — 
в Фіз. ін-ті АН СРСР, з 1951 — 
в Ін-ті атомної енергії. Осн. наук, 
праці — з електродинаміки, фіз. 
оптики, статистичної фізики, тер¬ 
модинаміки, квантової механіки, 
теорії коливань, акустики, радіо¬ 
фізики. В 1951 очолив в СРСР теор. 
дослідження з фізики плазми і 
термоядерного синтезу. Розробив 
інерційну теорію плазми. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Ленінська 
премія, 1958 
ЛЕОНТбВИЧ Олександр Васи¬ 
льович [20.Х (І.ХІ) 1869, Київ — 
15.XII 1943, Москва] — укр. рад. 
фізіолог та гістолог, акад. АН 
УРСР (з 1929), засл. діяч науки 
УРСР (з 1939). Батько М. О. Ле¬ 
онтовича. Закінчив Київ, ун-т 

(1893). З 1898 — викладач с.-г. 
відділення Київ, політех. ін-ту; 
з 1913 — професор Моск. с.-г. ін-ту 
(з 1923 — Моск. с.-г. академія ім. 
К. А. Тімірязєва); з 1936 — зав. 
відділом Ін-ту клінічної фізіоло¬ 
гії АН УРСР. Праці гол. чин. 
з питань фізіології та гістології 
вегетативної нервової системи. 
Експериментально встановив по¬ 
двійну іннервацію шкіри (1900), 
запропонував теорію про нейрон 
як апарат змінного струму (1928— 
39), опрацьовував питання фізіол. 
регенерації нервової системи тощо. 
Удосконалив методику фарбуван¬ 
ня нервової тканини. 
Літ.: Бодрова Н. В., Краюхін Б. В. 
Видатний радянський фізіолог О. В. 
Леонтович. К., 1950. 
ЛЕОНТОВИЧ Павло Іванович 
(літ. псевд.— Павло з Шуткова; 
9.III 1825, с. Шутків, тепер ПНР — 
19.V 1880, с. Руда, тепер Несте- 
ровського р-ну Львів, обл.) — укр. 
письменник. Закінчив Перемишль¬ 
ську духовну семінарію (1852). 
Літ. діяльність почав 1849. Один 
з видавців зб. «Лірвак з-над Сяна» 
(Перемишль, 1852). Автор віршів, 
байок, оповідань і статей, опуб¬ 
лікованих у журналах «Новини», 
<Вечерниці>, газ. «Слово», збір¬ 
никах «Зоря галицька яко альбум» 
(1860) і «Галичанин». 

Р. Я. Пилипчук. 
ЛЕОНТбВИЧ Теодор (Богдан) 
Іванович (1812, с. Шутків, тепер 
ПНР — ЗО.XI 1886, с. Новосілка. 
тепер Бучацького району Терногі. 
обл.) — укр. письменник, компо 
зитор і музичний критик. Один із 
засновників газ. «Зоря галицька» 
(1848). Працював у газ.«Основа» 
(Львів; 1870 — 71). Автор попу¬ 
лярних пісень. У ст. «Сьомі роко¬ 
вини смерті Тараса Шевченка у 
Львові» (1868) перший оцінив муз. 
твори М. Вербицького і М. Лисен¬ 
ка на текст «Заповіту». 

Р. Я. Пилипчук 
ЛЕбНТЬЄВ (ЬеопііеО Василь 
(н. 5.УІІІ 1906, Петербург) — 
амер. економіст. У 1925 закінчив 
Ленінгр. ун-т, навчався в Берліні 
(1925—28). В 1931 емігрував у 
США, викладав у Гарвардському 
ун-ті. Дослідження Л. стосуються 
процесів заміщення одних частин 
сусп. продукту іншими (за вартіс¬ 
тю й натуральною формою) в га¬ 
лузях капіталістичної економіки. 
Автор методу екон. аналізу «ви¬ 
трати—винус к». 
Розроблені Л. принципи бурж. еко¬ 
номісти намагаються застосовува¬ 
ти у практиці прогнозування й про¬ 
грамування капіталістичної еконо¬ 
міки. Гол. вадою праць Л. є під¬ 
міна наук, теорій вартості й додат¬ 
кової вартості вульгарними кон¬ 
цепціями «факторів виробництва» 
та «витрат виробництва», які ігно¬ 
рують антагоністичну основу ка¬ 
піталістичного вироби. Нобелів¬ 
ська премія, 1973. 
ЛЕСЗНТЬЄВ Олексій Миколайо¬ 
вич [5 (18).II 1903, Москва — 21.1 
1979, там же] — рос. рад. психо¬ 
лог, дійсний член АПН РРФСР 
(з 1950), АПН СРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1948. Закінчив Моск. 
ун-т (1924) і з 1926 викладав у 
вузах. У 1931—35 працював на 
Україні. З 1941 — професор 
Моск. ун-ту. Почесний член бага¬ 
тьох зарубіж. академій. Досліджу¬ 
вав гол. чин. проблеми розвитку 

ЛЕОНТЬЄВ 

М. Д. Леонтович. 

М АЕОНШИЧ 
ХОРОВІ ГвОРИ 

М. Д. Леонтович. Ти¬ 
тульна сторінка книги 
«Хорові твори». Київ 
1961. 

М. О. Леонтович. 

О. В. Леонтович. 
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Лепеха звичайна: 
1 — кореневище; 2 — 
квітка; 3 — суцвіття. 

Лепідодендрон типу 
Ьерісіосіепсігоп оЬоуа- 
Іит. 

психіки, вивчав питання інженер¬ 
ної психології. Автор книги «Проб¬ 
леми розвитку психіки» (1959, 
3-є вид., 1972; Ленінська премія, 
1963), монографії «Діяльність. Сві¬ 
домість. Особистість» (1975; 2-е 
вид.) та ін. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 

О. Т. Губко. 
ЛЕОПАРД, барс, пантера (РапіЬе- 
га рагсіиз, синонім Реііз рагсіиз) — 
хижий ссавець роду пантера. 
Довж. тіла до 160 см, маса до 75 
кг. Волосяний покрив густий, пух¬ 
настий, найчастіше жовтувато-ру¬ 
дого кольору, з чорними плямами, 
іноді чорний (чорна пантера). Л. 
поширений в Африці (крім Саха¬ 
ри), Пд.-Сх. Азії й Пд.-Сх. Євро¬ 
пі. В СРСР — у Туркменії, Уссу¬ 
рійському краї та на Кавказі (ду¬ 
же рідко). Населяє рівнинні та 
гірські ліси. Живиться Л. переваж¬ 
но дикими (косулями, вівцями, 
оленями та ін.), іноді свійськими 
тваринами. Самка в січні — люто¬ 
му після майже 3-місячної вагіт¬ 
ності народжує 2—5 малят. Л.— 
хутровий звір. Необмежене полю¬ 
вання призвело до зменшення чи¬ 
сельності його. У зв’язку з цим 
в СРСР леопард взятий під охоро¬ 
ну закону і включений до Черво¬ 
ної книги. Викопні рештки Л. ві¬ 
домі з плейстоцену. На тер. Ук¬ 
раїни рештки Л. відомі з розкопок 
в районі Ольвії (с. Парутине Ми¬ 
колаїв. області). 

О. П. К орнеє в. 
ЛЕОПАРДІ (Ьеорагсіі) Джакомо 
(29.VI 1798. Реканаті, провінція 
Марке — І4.УІ 1837, Неаполь) — 
італ. письменник. У віршах «До 
Італії» (1818), «На пам’ятник Дай¬ 
те...» (1819) та ін. ідеалізував ан¬ 
тичність, протиставляючи їй сучас¬ 
ну йому дійсність. Атеїст і матеріа¬ 
ліст у поглядах на природу, Л. 
песимістично дивився на сусп. 
життя тогочасної Італії та Європи 
в цілому. Ненависть до деспотизму, 
гуманізм і порив до свободи поєд¬ 
нувалися в його поезії з ідеєю все¬ 
силля світового зла, що прирі¬ 
кає людину на страждання. Ав¬ 
тор збірок «Вірші» (1824), «Пісні» 
(1831), «Діалоги й думки» (1827). 
Значною мірою ще класицистична 
за формою, поезія Л.— романтич¬ 
на за змістом. Укр. мовою вірші 
Л. перекладав П. Грабовський, 
прозові діалоги —П. Карманський. 
Те.: Укр. аерекл.— [Вірші]. В 
кн.: Співець. К., 1972; Рос. пе¬ 
ре к л.— Лирика. М.. 1967; Зтика и 
зстетика. М., 1978. 

Д. С. Наливайко. 
ЛЕОХАР (Льсохарт|£) — давньо- 
грец. скульптор доби пізньої кла¬ 
сики. Працював в серед. 4 ст. до 
н. е. у Афінах, Олімпії, Дельфах, 
Галікарнасі (разом із Скопасом), 
а також при дворі Александра Ма¬ 
кедонського. Твори: група «Алек- 
сандр на полюванні на левів», 
статуї царів Македонської динас¬ 
тії для будинку Філіппейона (Олім¬ 
пія). До нашого часу дійшли ста¬ 
туї в мармурових рим. копіях, які 
вважають роботами Л.: «Алоллон 
Бельведерський» і «Викрадення 
Ганімеда» (обидві — музей Піо- 
Клементіно, Ватікан), «Артеміда 
Версальська» (Лувр). Іл. див. до 
статей Аполлон, т. 1, с. 223; Ар¬ 
теміда, т. 1, с. 256. 
Л Е П — скорочена назва лінії 
електропередачі. 

ЛЕПЕЛЕТЬб ДЕ СЕН-ФАРЖО 
(Ьереіеііег сіє Заіпі-Рагвеаи) Луї 
Мішель (29.V 1760, Париж — 
20.1 1793, там же) — діяч Великої 
французької революції, якобінець. 
Депутат Генеральних штатів. Під 
впливом революц. подій став на 
бік демократичних елементів. 
Згодом приєднався до якобінців, 
був обраний до Конвенту. Склав 
«План національного виховання», 
яким передбачав запровадження 
єдиної заг. безплатної освіти дітей, 
організацію т. з. будинків нац. ви¬ 
ховання (з інтернатами) на утри¬ 
манні держави, де б діти всіх ста¬ 
нів здобували однакову освіту й 
одержували революц.-громад, ви¬ 
ховання . Навчання мало бути світ¬ 
ським, велика увага приділялася 
фіз. праці. «План національного 
виховання» схвалив Робесп’єр, 
який і доповів цей план Конвенту 
(13.VII 1793). Однак його не було 
запроваджено в життя. Під час 
революції голосував за страту ко¬ 
роля. Вбитий роялістами. 
ЛЕПЕТбНКО Семен Михайло¬ 
вич (1899—1938) — учасник бороть¬ 
би за владу Рад на Україні. Член 
Комуністичної партії з 1917. З 
1916— матрос Чорноморського фло¬ 
ту. Брав участь у встановленні 
Рад. влади в Севастополі. З люто¬ 
го 1918 — член Севастопольської 
Ради військ, і робітн. депутатів. 
З липня 1918 — комендант Волзь¬ 
кої військ, флотилії, потім — нач. 
оперативного відділу штабу фло¬ 
тилії. В кін. 1918 очолив загін 
моряків-українців, які вирушили 
на Укр. фронт. У 1919 — коман¬ 
дир Задніпровської бригади бро¬ 
непоїздів (пізніше д-зії), що вела 
бойові дії на Україні проти петлю- 

івців і білогвардійців. У 1924— 
1 — на дипломатичній роботі. 
Нагороджений орденом Червоного 
Прапора. 
ЛЕПЕХА, аїр (Асогиз) — рід рос¬ 
лин родини ароїдних. Багаторічні 
трави з повзучим кореневищем і 
довгими (1 м) мечовидними дво¬ 
рядно розташованими листками. 
Квітки дрібні, двостатеві, зелену¬ 
вато-жовтуваті, зібрані в початок. 
2 види. Л. звичайна (А. са- 
Іашиз) має характерний пряний 
запах, поширена в Європі, Азії, Пн. 
Америці. Росте на болотах, боло¬ 
тистих луках, по берегах річок 
і озер. Плоди (багатонасінна ягода) 
утворює лише на батьківщині, 
оскільки там є відповідні комахи- 
запилювачі; в ін. місцях розмно¬ 
жується вегетативно (див. Веге¬ 
тативне розмноження). Корене¬ 
вище містить ефірну олію; засто¬ 
совується в медицині як тонізую¬ 
чі і шлункові засоби, парфюмерії 
та лікерному виробництві. Л. з л а - 
к о в и д н а (А. дгатіпеиз) росте 
у Сх. Азії. Кореневище використо¬ 
вують в кондитерській пром-сті. 
Культивують у багатьох країнах, 
у т. ч. в СРСР,як бордюрну і кім¬ 
натну рослину. 
ЛЕПЕШЙНСЬКА Ольга Василів¬ 
на [н. 15 (28).IX 1916, Київ] — 
рос. рад. артистка балету, педагог, 
нар. арт. СРСР (з 1951). Член 
КПРС з 1943. Після закінчення 
Моск. хореографічного уч-ща в 
1933—63 — солістка балету Вели¬ 
кого театру СРСР. Партії: Попе¬ 
люшка (однойменний балет Про- 
коф’єва), Жанна («Полум’я Пари¬ 

жа» Асаф’єва), Тао Хоа («Червона 
квітка» Глієра), Сванільда («Коп- 
пелія» Деліба), Мірандоліна («Мі- 
рандоліна» Василенка). В пері¬ 
од 40—60-х рр. неодноразово гаст¬ 
ролювала на Україні. З 1963—на 
пед. роботі. Чл.-кор. Академії мис¬ 
тецтв НДР. Нагороджена орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941, 1946, 
1947, 1950. Портрет с. 129. 
Літ.: Ольга Васильевна Лепешинская. 
М., 1953. 

ЛЕПЕШЙ НСЬКИЙ Пантелеймон 
Миколайович [29.11 (12.III) 1868, 
с. Студенець, тепер Костюковиць- 
кого р-ну Могильов, обл.— 29.IX 
1944, Москва] — діяч рос. револю¬ 
ційного руху, доктор істор. наук, 
публіцист. Член Комуністичної 
партії з 1898. Н. в сім’ї священика. 
В революц. русі з 1886. Не раз за¬ 
знавав репресій. У 1899 в числі 
17 засланих соціал-демократів під¬ 
писав «Протест російських соціал- 
демократів» проти «економістів». 
З 1900 — агент <Искрьі> в Пскові. 
В 1902 — член Орг. к-ту по скли¬ 
канню II з’їзду РСДРП. Брав 
участь у підготовці III з’їзду 
РСДРП (1905). Вів революц. робо¬ 
ту в Катеринославі, Петербурзі. 
Учасник боротьби за владу Рад в 
Орші. З 1918 — на парт, і рад. ро¬ 
боті, один з організаторів Істпарту 
і Міжнар. орг-ції допомоги борцям 
революції. В 1927—ЗО — директор 
Істор. музею, 1935—36 — дирек¬ 
тор Музею Революції в Москві. 
Автор ряду праць з історії партії, 
питань рад. освіти. Написав 
спогади про В. І. Леніна. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна і орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

Т. Т. Гриценко. 
ЛЕПЕШНЯК (СНусегіа) — рід 
рослин родини злакових. Багато¬ 
річні або однорічні трави з повзу¬ 
чими кореневищами. Піхви лист¬ 
ків замкнені. Суцвіття волотевид¬ 
не. Бл. 40 видів, поширених гол. 
чин. у Пн. півкулі, а також в Пд. 
Америці і Австралії. В СРСР — 
бл. 15 видів, з них в УРСР — 6. 
Найпоширеніші на Україні Л. пла¬ 
вучий (О. Пиііапз), Л. дібровний 
(О. пешогаїіз), Л. великий (С. ша- 
хіша). Ростуть на дуже зволоже¬ 
них грунтах — на річкових тера¬ 
сах, по берегах, луках, тінистих 
лісах тощо. Деякі види Л. у моло¬ 
дому віці — добрі кормові трави. 
ЛЕПІДОДЕНДРОН [від ірец. 
Хєяц (Хелібо^) — луска і б^ороу 
— дерево], лускодерев (Ьерісіо- 
бешігоп) — рід вимерлих різно¬ 
спорових рослин родини лепідо- 
дендрових (Ьерісіоаепсігасеае). Л. 
були деревами заввишки до 40 м 
і до 2 м у діаметрі. Стовбур пря¬ 
мий. Пишна крона, утворена вил- 
часто розгалуженими гілками. 
Мали вторинний ріст, розвинену 
серцевину. Спірально розміщені на 
стовбурі ромбічні листкові поду¬ 
шечки зумовлювали рисунок кори. 
Листки у Л. були голчасті, лан¬ 
цетні або лінійні. Споролистки 
(спорофіли) зібрані у шишки (стро¬ 
біли). Для закріплення в грунті 
Л. мали коренеподібні утвори 
(стигмарії), від яких відходили ко¬ 
рені. Існували з кінця девонського 
до кінця кам’яновугільного періо¬ 
ду. В СРСР найчастіше трапля¬ 
ються у карбонових відкладах Дон¬ 
басу. Н. О. Щекіна. 
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ЛЕПІДОЛІТ [від грец. А.ЄЯІ.£ 
(Хєяібо^) — луска і — ка¬ 
мінь] — мінерал класу силікатів. 
КииА1і,5 (Р, ОН)2 [А15і3О10]. 
Сингонія моноклінна. Густ. 2,80— 
2,90. Твердість 2,5—3,0. Колір 
білий, рожевий, фіолетовий. Блиск 
перламутровий. Великі родови¬ 
ща — в НДР, Чехословаччині й 
США. В СРСР є в РРФСР (Поль¬ 
ський п-ів, Урал, Забайкалля) і на 
Україні. Руда літію. Застосову¬ 
ють і у^вироби, скла та емалей. 
ЛЕПКИЙ Богдан Сильвестрович 
(4.XI 1872, с. Крогулець. тепер 
Гусятинського р-ну Терноп. обл.— 
21.VII 1941, Краків) — укр. пись¬ 
менник буржуазно-націоналістич. 
напряму. Навчався у Віденському, 
потім у Львівському та Краківсь¬ 
кому ун-тах. Перші вірші надру¬ 
кував 1895 у журн. «Зоря». Один 
із членів «Молодої музиь. Автор 
збірок поезій «Стрічки» (1901), 
«Осінь» (1902), «Книжка горя» 
(1903), «З глибин душі» (1905), 
«Доля» (1917), «Під тихий вечір» 
(1923) та ін. У ранній твор¬ 
чості Л., незважаючи на вплив де¬ 
кадансу, переважають реалістич¬ 
ні тенденції. Л. належить текст 
пісні «Видиш, брате мій». Писав 
оповідання, повісті. У романі 
«Мазепа» (1926) в націоналістич¬ 
ному дусі висвітлював історію 
України. З цих же позицій напи¬ 
сані його істор.-літ. праці («На¬ 
черк історії української літерату¬ 
ри» та ін.). Перекладав польською 
мовою твори Т. Шевченка, М. Ко¬ 
цюбинського. Ф. П. Погребенник. 
ЛЕПЛЕ (Ье Ріау) Фредерік (11. 
IV 1806. Париж — 5.IV 1882) — 
франц. економіст. У 1829—54 
досліджував соціальні проблеми 
в країнах Європи та Сх. Азії; 
8 раз відвідав Росію. Автор «Подо¬ 
рожі по Росії і Криму» (1839—49; 
в рос. перекладі видано частину 
праці: «Дослідження кам’янову¬ 
гільного Донецького басейну, зроб¬ 
лене в 1837—39 рр.»), де вико¬ 
ристано матеріали 3-річної рос. 
гірничої експедиції, метою якої 
були опис географії, топографії, 
клімату, метеорології, рослиннос¬ 
ті, виявлення родовищ кам. ву¬ 
гілля і залізної руди Донецько¬ 
го краю. В праці є опис Одеси, 
Херсона, Маріуполя та деяких ін. 
міст України. 
ЛЕПРА (грец. Хйлра) — інфекційне 
захворювання. Те саме, що й про¬ 
каза. 
ЛЕПРОЗОРІЙ (від грец. Хєяра — 
проказа) — лікувально-профілак¬ 
тичний заклад для ізоляції і лі¬ 
кування хворих на проказу. Крім 
специфічного лікування, в Л. зви¬ 
чайно організують працю хворих 
(на підсобних земельних ділянках, 
у різних майстернях). 
ЛЕПСЕ Іван Іванович [2 (14).VII 
1889, Рига — 6.Х 1929, Москва] — 
рад. парт і профспілковий діяч. 
Член Комуністичної партії з 1904. 
Н. в робітн. сім’ї. В 1905—07, пра¬ 
цюючи ливарником, очолював парт, 
орг-цію на з-ді в Ризі. З 1915 — на 
парт, і профспілковій роботі в Ри¬ 
зі та Петрограді. В 1917 — голова 
районного к-ту більшовиків Петро¬ 
град. сторони. З квітня 1917 — 
член Центр, правління Спілки 
металістів. Учасник Жовтн. зброй¬ 
ного повстання в Петрограді. У 
1918 — секретар Петрогр. к-ту 

Спілки металістів. У 1919—21 — 
на політ, роботі в Червоній Армії. 
В 1921—29 — голова ЦК Всесоюз¬ 
ної Спілки робітник і в-металістів. 
З 1924 — член Президії ВЦРПС. 
Входив до складу Виконавчого бю¬ 
ро Профінтерну. На XIII—XV з’їз¬ 
дах партії обирався членом ЦК 
ВКП(б). Був членом ВЦВК і 
ЦВК СРСР Нагороджений орде¬ 
ном Червоного Прапора. Похова¬ 
ний у Москві біля Кремлівської 
стіни. 
ЛЕПТА (грец. Кєягбу) — 1) Дрібна 
давньогрецька мідна монета. 2) 
Розмінна монета Греції, дорівнює 
1/100 драхми. 3) Переносно — 
внесок у будь-яку спільну справу. 
ЛЕПТОНИ (від грец.Хьятбс; — лег¬ 
кий, слабкий) — клас елементар¬ 
них частинок, які на відміну від 
адронів не мають сильних взаємо¬ 
дій і беруть участь лише в слабких, 
електромагнітних та гравітаційних 
взаємодіях. Спін усіх Л. дорівнює 
і/2, тобто вони є ферміонами. До 
1975 були відомі лише Л., маси 
яких менші за 0,12 маси протона: 
електрон, мюон, електронне і мю- 
онне нейтрино, а також їхні ан¬ 
тичастинки. Новіші дані вказу¬ 
ють на можливість існування Л., 
важчих за протон. У всіх перетво¬ 
реннях елементарних частинок з 
участю Л. різниця кількості Л. 
і анти лептоні в залишається сталою 
величиною. Див. також Лептон¬ 
ний заряд. 
ЛЕПТОННИЙ ЗАРДД, лептонне 
число — одне з квантових чисел, 
яке характеризує елементарні час¬ 
тинки. Л. з. відмінний від нуля 
для лептонів і рівний нулеві для 
всіх ін. частинок. Звичайно Л. з. 
лептонів беруть за рівний одини¬ 
ці, а антилептонів — мінус одини¬ 
ці. Л. з. системи частинок дорів¬ 
нює алгебр, сумі Л. з. усіх части¬ 
нок системи При перетвореннях 
елементарних частинок справ¬ 
джується закон збереження Л. з.: 
сумарний Л. з. до і після пере¬ 
творення залишається незмінним. 
ЛЕПТОСПІРОЗИ — група гост¬ 
рих інфекційних хвороб людини і 
тварин, спричинюваних спірохета¬ 
ми з роду лептоспіра (Ьеріозріга). 
Відомо більш як 10 серологічних 
типів лептоспір, здатних спричи¬ 
нювати захворювання лю¬ 
дини. Людина заражується Л. 
від тварин, які є осн. джерелом 
інфекції. Зараження відбува¬ 
ється переважно влітку під час 
с.-г. робіт або купання у водой¬ 
мах, забруднених виділеннями 
хворих тварин, або при вживанні 
такої води для пиття. Умовно Л. 
поділяють на жовтяничні 
(напр., хвороба Вейля — Васильє¬ 
ва — за ім’ям нім. вченого А. Вей¬ 
ля і рос. вченого М. П. Васильєва, 
які описали її 1886 і 1888) — пе¬ 
ребіг хвороби тяжкий, починається 
гостро, з остуди, кволості, т-ри до 
40°, болю у м’язах; на 4-у добу 
з’являється жовтяниця, уражу¬ 
ються печінка, кровоносні судини, 
нирки та безжовтяничні 
(напр., водяна гарячка) — перебіг 
легший, ознаки ті самі, усклад¬ 
нень менше (епідемія однієї з 
цих форм уперше була описана 
рад. вченим В. Л. Башеніним 
1928, а збудник відкритий 1928 
рад. вченим С. І. Тарасовим). 
Профілактика: знищення 

диких тварин — носіїв лептоспір, 
заборона купання в місцях водо¬ 
пою худоби, запобіжні щеплення 
тваринам у вогнищах захворю¬ 
вання. Лікування: обов’яз¬ 
кова госпіталізація, медикаментоз¬ 
не. До Л. сприйнятливі майже всі 
свійські і дикі тварини. Джере¬ 
ло інфекції — хворі та перехворі¬ 
лі на Л. тварини, особливо гризу¬ 
ни. Хворих тварин ізолюють та лі¬ 
кують. В господарствах, небла- 
гополучних на Л., щороку твари¬ 
нам роблять запобіжні щеплення. 
Знищують гризунів, провадять 
дезинфекцію. 
Літ.: Лептоспирозьі. К., 1978. 

В. Г. Коляденко (Л. у людини). 

ЛЕПЬбХІН Іван Іванович [10 
(21).IX 1740, Петербург — 6 (18). 
IV 1802, там же] — рос. мандрів¬ 
ник і природознавець, акад. Пе¬ 
тербурзької АН (з 1771). У 1760— 
62 навчався в ун-ті при АН, 1762— 
67 — у Страсбурзькому ун-ті. В 
1768—72 керував академічною 
експедицією, яка досліджувала 
райони Поволжя, Уралу, Пн. Єв- 
роп. частини Росії; 1773 подорожу¬ 
вав по Прибалтиці й Білорусії. Ви¬ 
словлював прогресивні ідеї про 
зміни земної поверхні, властивос¬ 
тей рослин і тварин під впливом 
навколишнього середовища. Осн. 
наук, праця — «Денні записки 
подорожі ... по різних провінціях 
Російської держави», де висвітле¬ 
но багато питань з географії та 
етнографії Росії. 
ЛЕРЕ (Ьегау) Жан (н. 7.ХІ 1906, 
Шантене) — франц. математик, 
член франц. АН (з 1953), іноз. 
член АН СРСР (з 1966). Навчав¬ 
ся у Вищій нормальній школі, з 
1947 — професор Колеж де Франс. 
Осн. праці — в галузі функціо¬ 
нального аналізу (метод нерухо 
мої точки Лере — Шаудера), ал¬ 
гебраїчної топології і диференці 
альних рівнянь з частинними по¬ 
хідними гіперболічного типу. 
ЛЄРМОНТОВ Михайло Юрійо¬ 
вич [З (15).Х 1814, Москва — 
15 (27)ЛПІ 1841, П’ятигорськ, 
похований у Тарханах, тепер с. 
Лермонтово Бєлінського р-ну Пенз. 
обл.] — рос. поет. У 1828—ЗО вчив¬ 
ся у Москві в Благородному пан¬ 
сіоні, 1830—32 — в Моск. ун-ті. 
Літ. діяльність почав 1828. Славу 
йому приніс вірш «Смерть поета» 
(1837), яким Л. відгукнувся на 
смерть О. Пушкіна. Тоді ж Л. 
урядом Миколи І був засланий в 
діючу армію на Кавказ (вдруге 
1840). Убитий на дуелі. Твор¬ 
чість Л. розвивалася на традиціях 
романтичної лірики декабристів, 
йому була близька бунтівна пое¬ 
зія Дж. Байрона. Вже в ранніх 
творах Л. виступав проти соціаль¬ 
ного гніту та клерикалізму («На¬ 
рікання турка», 1829; драми «Іс¬ 
панці», 1830; «Дивна людина», 
1831), оспівував героїв боротьби 
за свободу (поема «Останній син 
вольності», 1831), закликав до ак¬ 
тивних дій («1831-го червня 11 
дня», «Вітрило», 1832). Істотне 
місце у творах Л. посідають розду¬ 
ми про повстання проти абсолютиз¬ 
му і кріпосництва («10 липня 1830», 
«Пророцтво», 1830; незакінчений 
роман «Вадим», 1832—34). У дра¬ 
мі «Маскарад» (1835—36) реаліс¬ 
тично показав вище аристократич. 
середовище. У незавершеній повісті 

ЛЕРМОНТОВ 

Дж. Леопарді. 

О. В. Лепешинська. 

П. М. Лепешинський. 

І. Ь Лепсе. 

9 УРЕ, т. * 
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ЛЕР-СПЛАВІН- 
ський 

М. Ю. Лєрмонтов. 

Пам’ятник М. Ю. Лєр¬ 
монтову в П’ятигорсь¬ 
ку. Скульптор О. М. 
Опекушин. Бронза. 
1889. 

Тамбовська казначей- 
ша>. Ілюстрація худож¬ 
ника К. Трутовського. 
1891. 
«Утікач». Ілюстрація 
художника В. Одайкі- 
на. 1954. 
«Мцирі». Ілюстрація 
художника О. Довгаля. 
1952. 

«Княгиня Ліговська> (1836) торка¬ 
ється теми «маленької людини». У 
ліриці 1837—41 мотиви туги і скор¬ 
боти, зумовлені соціально-істор. об¬ 
ставинами («Подяка», «На дорогу 
йду я в самотині»), поєднуються з 
гнівним обуренням і безкомпро¬ 
місним засудженням пануючого 
ладу («Смерть поета», «1 січня», 
«Прощай, немитая Росіє...»), пое¬ 
тизується громадянська мужність 
(«Кинджал», «Дума», «Поет»), 
народний патріотизм («Бородіно», 
1837), моральна краса людини 
з народу («Козача колискова піс¬ 
ня», «Валерик»), душевна велич 
поета-декаориста («Пам’яті О. І. 
Одоєвського», 1839). У поемах 
«Пісня про царя Івана Васильо¬ 
вича...», «Утікач» (1838) вираже¬ 
на ідея людської гідності і гро¬ 
мадян. мужності. Поряд з реа¬ 
лістичними («Тамбовська казна- 
чейша», «Сашка», «Казка для ді¬ 
тей») Л. створив романтичні пое¬ 
ми («Мцирі», 1839; «Демон», 1829 
—41). У романі «Герой нашого 
часу» (1839—40) Л. розкрив склад¬ 
ний образ молодої людини з її ви¬ 
сокими інтелектуальними якостями 
і душевною спустошеністю, жадо¬ 
бою корисної діяльності і суспіль¬ 
ною байдужістю. Тонкий психоло¬ 
гізм, виразна мова, нові худож. 
засоби зробили цей роман високим 
досягненням рос. худож. прози. 
Л. використовував мотиви рос., 
дагестанського, груз., азерб. фоль¬ 
клору, майстерно втілюючи їх як 
у творах реалістичних за осн. 
спрямуванням, так і в романтичних 
віршах і поемах. Творчість Л. 
відіграла значну роль в ідейному 
формуванні рос. демократичної 
л-ри. Л. виявив себе також тала¬ 
новитим художником. Написав чи¬ 
мало картин, акварелей та бл. 300 
малюнків. 
З любов’ю ставився рос. поет 
до України, її народу (вірш «На 
світські окови»), називав Україну 
<сумною вітчизною». Л.— один з 
найулюбленіших поетів Т. Шев¬ 
ченка (неодноразові згадки у ли¬ 
стах, «Щоденнику», вірш «Мені 
здається, я не знаю»). І. Франко 
вважав Л. «великим корифеєм 
російської поезії». Перші укр. пере¬ 
клади поезій Л. з’явилися в 60-і 
рр. 19 ст. Його твори перекладали 
М. Старицький, І. Франко, Оле¬ 
на Пчілка, Дніпрова Чайка, П. 
Грабовський, М. Рильський, М. 
Терещенко, В. Сосюра, Л. Перво- 
майський, А. Малишко та ін. Лер- 
монтовські теми і образи знайшли 
втілення в музиці (романси, сим¬ 
фонії, опери). Укр. композитори 
Ф. Надененко, Б. Лятошинський, 
Ю. Мейтус, В. Косенко створили 
ряд романсів і хорів на тексти 

творів поета і на лермонтовсью 
теми. В театрах України постав¬ 
лено оперу «Демон» та п’єси «Мас¬ 
карад», «Дивна людина». 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—4. М., 
1975—76; Укр. перек л.— Вибра¬ 
ні поезії. К., 1946; Вибрані твори. К.. 
1951; Вірші про Батьківщину. К., 
1954; Герой нашого часу. К.. 1964; 
Лірика. К.. 1966. 
Літ.: Белинский В. Г. Избранньїе 
статьи. Пушкин Лєрмонтов. Гоголь. 
М., 1970; Кирилюк Є. Шевченко і 
Лєрмонтов. «Молодий більшовик», 
1939, № 3; Бродский Н. Л. М. Ю. 
Лєрмонтов. Биография, т. 1. М., 
1945; Іофанов Д. М. М. Ю. Лєр¬ 
монтов. Нові матеріали про життя 
і творчість. К., 1947; Іофанов Д. М. 
Лєрмонтов і Шевченко. К.. 1962; 
Вьірьіпаев П. А. Лєрмонтов. Новьіе 
материальї к биографии. Воронеж. 
1972; М. Ю. Лєрмонтов в воспомина- 
ниях современников. М., 1972; Ан- 
дроников И. Лєрмонтов. М., 1977; 
Заславский И. Я. М. Ю. Лєрмонтов 
и украинская поззия. К., 1977; За¬ 
славский И. Я. Позтическое наследие 
М. Ю. Лєрмонтова в украинских пе¬ 
реводах. К., 1973; Миллер О. В. Би- 
блиография литературьі о М. Ю. Лєр¬ 
монтове (1917—1977 гг.). Л., 1980. 

І. Я. Заславський. 
Л ЕР-СПЛАВІНСЬКИЙ (ЬеЬг- 
Зріа^ігізкі) Тадеуш (20.IX 1891, 
Краків — 17.11 1965, там же) — 
польс. мовознавець-славіст, акад. 
Польс. АН (з 1952). Закінчив Кра¬ 
ків. ун-т (1913). Професор Поз¬ 
нанського (1919—21), Львівського 
(1922—29) і Краків. (1929—62) 
ун-тів; одночасно 1945—62 — ди¬ 
ректор Ін-ту мовознавства в Кра¬ 
кові. В 1939 перебував у фашист¬ 
ському концтаборі Заксенгаузен. 
Автор праць з заг. питань славіс¬ 
тики та слов’ян, акцентології, з 
польс., чеської, російської, укра¬ 
їнської та інших мов: «Із спо¬ 
стережень над слов’янським на¬ 
голосом» (1917), «Полабська гра¬ 
матика» (1929), «Про походження 
і прабатьківщину слов’ян» (1946), 
«Нарис історії української мови» 
(1956, у співавторстві). 
Те.: Рос. перек л.— Польский 
язьїк. М.. 1954. 

Г. Б. Лукінова. 
ЛЕРУ (Ьегоих) П’єр (17.ІУ 1797, 
Берсі, побл. Парижа — 11. IV 
1871, Париж) — франц. філософ 
і соціаліст-утопіст, один із заснов¬ 
ників християнського соціалізму. 
Під час революції 1848—49 — де¬ 
путат Установчих і Законодавчих 
зборів. Л. був спочатку прихиль¬ 
ником утопічного соціалізму 
А. К. Сен Сгмона (Л. ввів термін 
«соціалізм»), згодом виступив з 
власного соціальною теорією. Кін¬ 
цеву мету прогресу людства, що, на 
думку Л., здійснюється шляхом 
зміни реліг. учень, вбачав у рів 
ності. Виступав проти католицької 
церкви. Л. вважав, що християн 

ство ї його догмати має заміни¬ 
ти «релігія людства», основна 
ідея якої — здійснення щастя на 
землі. Займався й питаннями есте¬ 
тики. 
ЛЕС (нім. Ьбзз) — континентальна 
однорідна пухка осадочна гірська 
порода. Суглинок палево-жовто¬ 
го кольору, пилуватий, пористий 
(пористість 40—55% ), неверству- 
ватий, із значним вмістом карбо¬ 
натів кальцію (до 15—30% ). Скла¬ 
дається Л. в основному (до 60%) з 
пилуватих частинок (розміром 
від 0,05 до 0,005 мм), глинистих 
частинок (менше ніж 0,005 мм) — 
до 10—20% і піщаних частинок 
(0,1—0,25 мм) — до 7%. У міне¬ 
ралогічному складі Л. переважа¬ 
ють кварц, менше — польових 
шпатів, слюд і глинистих мі не 
ралі в (;каолініту та монтморило¬ 
ніту). В лесовій товщі трапля¬ 
ються черепашки наземних молюс¬ 
ків і карбонатні конкреції значних 
розмірів (до 2—5 см). У лесовій 
товщі є кілька горизонтів викоп¬ 
них грунтів. Потужність Л.— від 
кількох десятків сантиметрів до 
кількох десятків метрів. Л. має 
стовпчасту структуру і в природ¬ 
них умовах утворює вертикальні 
урвища. При надмірному зволо¬ 
женні нерівномірно ущільнюється, 
просідає. 
Походження лесу остаточно не 
з’ясовано. Існує кілька гіпотез: 
еолова, делювіальна, водно-льо¬ 
довикова, грунтова та ін.; серед 
них найпоширеніша еолова гіпо¬ 
теза (вважають, що Л. утворюється 
внаслідок нагромадження пилу в 
сухих степах, куди його переносить 
вітер). Л. поширений майже на 
всіх материках у теплих посушли¬ 
вих районах, в СРСР — на значних 
площах України, Казахстану, Зх. 
Сибіру, Пн. Кавказу. На Україні 
Л. поширений переважно в степо¬ 
вій та лісостеповій зонах, де він 
є материнською породою родючих 
грунтів — чорноземів. Л. викори¬ 
стовують для виготовлення цегли 
і цементу, при будівництві дамб 
тощо. 
Літ.: Тутковский П. А. К вопросу о 
способе образования лесса. «Земле- 
ведение», 1899, кн. 1—2; Берг Л. С. 
О почвенной теории происхождения 
лесса. Известия Географического Ин- 
ститута, в. 6. Л., 1926; Бондар- 
чук В. Г. О физико-географических 
условиях образования лесса и гуму¬ 
сових горизонтов юга СССР В кн.: 
Трудьі Института географии АН 
СССР. в. 37. М. — Л., 1946. 

В. М. Шоекопляс. 
ЛЕС АЖ (Ьеза^е) Ален Рене (8.У 
1668, Сарзо — 17.XI 1747, Булонь- 
сюр-Мер) — франц. письменник, 
попередник франц. просвітитель¬ 
ської л-ри. Виступав у жанрі «ша¬ 
храйського» роману. В комедіях 
«Кріспен — суперник свого пана» 
(1707), «Тюркаре» (1709) висмію¬ 
вав моральну деградацію пануючих 
верхів суспільства. В романі «Кри¬ 
вий чорт» (1707) викривав всевлад¬ 
дя грошей. Найвизначніший твір — 
роман «Історія Жіль Блаза із Сай¬ 
ті льяни» (1715—35), в якому тав¬ 
рував пануючі класи Франції. Ав¬ 
тор сатиричних комедій для ярмар¬ 
кового театру, комічних опер. Пор¬ 
трет с. 133. 
Те.: Укр. перек л.— Історія Жіль 
Блаза із Сантільянн, т. 1—2. К — X., 
1935; Рос. перек л.— Тюркаре. М., 
1955: Криспен — соперник своего гос- 
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подина. М., 1957; Похождение Жиль 
Б ласа из Сантильяньї. Л., 1958. 

Т. Т. Духовний. 
ЛЄСБОС, Мітіліні — острів в 
Егейському м., поблизу зх. уз¬ 
бережжя п-ова Мала Азія. Нале¬ 
жить Греції. Пл. 1636 км2. Має 
розчленовану берегову лінію. По¬ 
верхня гориста, заввишки до 967 
м (г. Олімбос). Родовища марган¬ 
цевих, свинцевих і хромових руд, 
бариту, мармуру, є мінеральні 
джерела. Рослинність середземно- 
мор. типу, в горах — соснові лі¬ 
си. Плантації оливкового дерева; 
вирощують також виноград, цитру¬ 
сові, інжир тощо. Рибальство. 
Гол. місто і порт — Мітіліні. Л.— 
батьківщина давньогрец. поетеси 
Сапфо. 
Л £ С Г А Ф Т Петро Францович 
[21.IX (З.Х) 1837, Петербург — 
28.XI (11.XII) 1909, поблизу Каї¬ 
ра, похований у Петербурзі] — 
рос. педагог, анатом, лікар і гро¬ 
мадський діяч. Основоположник 
вітчизн. наук, системи фіз. вихо¬ 
вання. Закінчив петерб. Медико- 
хірургічну академію (1861). Пра¬ 
цював професором Казанського 
ун-ту (1868—71). У 1884—97—до¬ 
цент Петерб. ун-ту. В 1893 органі¬ 
зував Віол, лабораторію, яку 1918 
реорганізовано в Природничона- 
ук. ін-т ім. Лесгафта. У 1896 ство¬ 
рив Курси виховательок і керів¬ 
ниць фіз. виховання, на базі яких 
1919 відкрито Держ. ін-т фіз. ос¬ 
віти ім. Лесгафта (тепер Лені нгр. 
ін-т фіз. культури ім. Лесгафта). 
У 1905—06 заснував Вільну вищу 
школу і при ній вечірні курси для 
робітників. Автор «Посібника з 
фізичної освіти дітей шкільного 
віку» ( ч. 1—2, 1888—1901), праць 
«Сімейне виховання дитини та його 
значення» (ч. 1—2, 1890—1900), 
«Основи теоретичної анатомії» (ч. 
1—2, 1905—1922). Портрет с. 133. 
Те.: Собрание педагогических сочине- 
ний, т. 1—5. М., 1951—56; Избран- 
ньіе тРудьі по анатомии. М., 1968. 
Л ЕСЕ ВИ Ч Володимир Вікторович 
(15.1 1837, с. Денисівна, тепер 
Полтав. обл.— 13.XI 1905, Петер¬ 
бург) — вітчизняний філософ-по- 
зитивіст. Навчався в Київ, гімна¬ 
зії та військ, академії в Петербур¬ 
зі. В 1879 засланий до Сибіру, по¬ 
тім перебував під наглядом полі¬ 
ції в Полтаві, Твері та ін. містах. 
У 1888 повернувся до Петербурга, 
де примкнув до гуртка М. К. Ми- 
хайловського. Філос. погляди Л. 
зазнали еволюції від позитивіз¬ 
му О. Конта до позитивістських 
концепцій неокантіанства й від 
них — до емпіріокритицизму, 
який він вважав вершиною розвит¬ 
ку філос. думки. В. І. Ленін харак¬ 
теризував Л. як «першого і най- 
видатнішого російського емпіріо¬ 
критика» (Повне зібр. тв., т. 18, 
с. 46). 
ЛЕСЕЛГДЗЕ Костянтин Микола¬ 
йович [2 (15).Х 1903, м. Озургети, 
тепер м. Махарадзе Гру з. РСР — 
21.11 1944, Москва] — рад. військ, 
діяч, генерал-полковник (1943), 
Герой Рад. Союзу (1971). Член 
Комуністичної партії з 1925. В 
Рад. Армії з 1921. Закінчив Гру¬ 
зинську об’єднану військ, школу 
(1922), акад. курси комскладу 
(1929). Учасник визволення Зх. 
України і Зх. Білорусії (1939). 
Під час Великої Вітчизн. війни 
командував арт. і стрілецьким кор¬ 

пусами, 46, 47 і 18-ю арміями на 
Закавказ., Пн.-Кавказ, і 1-му 
Укр. фронтах. Помер від ран. 
Похований у Тбілісі. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Суворова 
1-го ступеня, Кутузова 1-го ступе¬ 
ня, Богдана Хмельницького 1-го 
ступеня, ін. орденами, медаллю. 
лесЄчко Михайло Авксентійо- 
вич [н. З (16).X 1909, м. Олександ- 
рівськ, тепер Запоріжжя] — рад. 
держ. і парт. діяч. Член КПРС з 
1940. Н. в робітн. сім’ї. В 1924— 
29 — токар на Херсонському з-ді 
ім. Г. І. Петровського. З 1934 після 
закінчення Моск. авіац. ін-ту пра¬ 
цював на авіац. з-дах. В 1942— 
46 — в апараті Наркомату авіац. 
пром-сті, 1946—48 — в Тех. раді 
по механізації при Раді Міністрів 
СРСР. В 1948—54 — директор 
Моск. з-ду лічильно-аналітичних 
машин і нач. СКБ. В 1954—56 — 
перший заст. міністра, 1956—57 
— міністр приладобудування і за¬ 
собів автоматизації СРСР. В 1957 
—58 — заст. голови Держплану 
УРСР, міністр УРСР, 1958— 
60 — перший заст. голови Держ¬ 
плану СРСР, міністр СРСР, 
1960—62 — голова комісії Прези¬ 
дії Ради Міністрів СРСР з зовніш 
ньоекон. питань, міністр СРСР. 
У 1962—80 — заст. Голови Ради 
Міністрів СРСР, одночасно 1968— 
77 — представник СРСР у РЕВ. 
З жовтня 1980 — на пенсії. З 1961 
— член ЦК КПРС. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 6—10-го скли¬ 
кань. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1954. 
л£син Василь Максимович 
[н. 8 (21).III 1914, с. Хотіївка, те¬ 
пер Корюківського р-ну Черніг. 
обл.] — укр. рад. літературозна¬ 
вець. Член КПРС з 1945. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Закінчив 
Харків, пед. ін-т (1940). Друку¬ 
ється з 1936. З 1940 — на пед. 
роботі. Досліджує питання теорії 
та історії укр. л-ри. Окремими кни¬ 
гами вийшли праці: «Композиція і 
сюжет літературного твору» (1960), 
«Короткий словник літературознав¬ 
чих термінів» (1961) і «Словник 
літературознавчих термінів» (1965 
і 1971, у співавт. з О. Пулинцем), 
«Лесь Мартович» (1964), «Твор¬ 
чість Василя Стефаника» (1965). 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
Те.: Василь Стефаник — майстер но¬ 
вели. К., 1970; Марко Черемшина. 
К., 1974; Реалістичний образ у худож¬ 
ньому творі. К., 1976. 

ЛЕСИРУВАННЯ (від нім. Базіе- 
гипв) — технічний прийом багато¬ 
шарового живопису олійними фар¬ 
бами. Полягає в накладанні ду¬ 
же тонкого шару прозорих або на¬ 
півпрозорих (т. з. лесирувальних) 
фарб на просохлі або просихаючі 
фарби. Л. дає можливість досяг¬ 
ти легкості, гармонійної злаго¬ 
дженості тонів картини, багатства 
колориту, а також робити тонкі 
колірні корективи в деталях живо¬ 
пису. Лесирувальні фарби вироб¬ 
ляються з барвників (пігментів), 
що мають такий же коефіцієнт за¬ 
ломлення світла, як і сполучна 
речовина фарби (олії, лаки тощо), 
тому здаються прозорими. Л. широ¬ 
ко застосовують у живописі з 16 ст. 
ЛЕСКб (Ьезсої) П’єр [6л. 1500— 
15, Париж (?) — 10.IX 1578, Па¬ 

риж] — франц. архітектор, пред¬ 
ставник франц. Відродження. Пра¬ 
цював у Парижі в співавт. зі 
скульптором Ж. Гужоном. Твори: 
амвон церкви Сен-Жермен л’Ок- 
серруа (бл. 1542—44), королівсь¬ 
кий палац Лувр (до 1574 виконано 
лише частину квадратного подві¬ 
р’я). Л. приписують також готель 
Ліньєрі (тепер Карнавале, з 1544), 
участь у спорудженні «Фонтана 
невинних» (1547—49). 
ЛІСНИК Андрій Герасимович [н. 
6 (19).VIII 1916, с. Гальжбіївка, 
тепер Ямпільського р-ну Війн, 
обл.] — укр. рад. фізик, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1976). Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. В 1940 закін¬ 
чив Київ. ун-т. З 1947 працює в 
Ін-ті металофізики АН УРСР (до 
1955—Лабораторія). Осн. дослі¬ 
дження— з термодинаміки сплавів 
(теорія фазових рівноваг) та фізи¬ 
ки магн. явищ у плівках (доменна 
структура і процеси перемагнічу¬ 
вання, наведена магн. анізотропія 
тощо). Премія ім. К. Д. Синельни- 
кова АН УРСР, 1978. 
ЛЕССЗТО, Королівство Лесото — 
держава на Пд. Африки, анклав на 
території Пд.-Африканської Рес¬ 
публіки (ПАР). 
В адм. відношенні поділяється на 
9 округів. 
Державний лад. Л.— конституцій¬ 
на монархія. Входить до складу 
Співдружності, очолюваної Ве¬ 
ликобританією. Після держ. пере¬ 
вороту 1970 дію конституції при¬ 
пинено, парламент розпущено. В 
1973 створено тимчасову Нац. 
асамблею, що здійснює законодав¬ 
чі функції. Уряд — Раду мініст¬ 
рів очолює прем’єр-міністр. 
Природа. Л.— гірська країна, роз¬ 
ташована на плато Басуто (вис. 
2000—3000 м). На Сх. і Пд. воно 
оточене Драконовими горами. Над¬ 
ра вивчені мало, виявлено поклади 
алмазів. Клімат тропічний, сухий, 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня +25, +26°, липня +10°. 
Однак часто бувають і заморозки, 
в горах випадає сніг. Опадів 750— 
1000 мм на рік. Найбільша ріка — 
Оранжева. На Зх. поширені пі¬ 
щані, на Сх.— вулканічні родючі 
грунти. В природному рослинно¬ 
му покриві переважають злакові 
степи. 
Населення. Осн. населення — аф¬ 
риканці (переважно суто, а та¬ 
кож зулу, всього 99,5%; 1978, 
оцінка). У країні живуть також 
англійці, африканери. Офіц. мо¬ 
ви — сесуто й англійська. Пере¬ 
січна густота нас.— понад 36 чол. 
на 1 км2 (1978). Найбільші міста: 
Масеру, Лерібе. 
Історія. Корінним населенням тер. 
Л. були бушмени. В 17—18 ст. їх 
витіснили басуто, які прийшли з 
Пн. В 1868 тер. Л. стала орит. про¬ 
текторатом під назвою Басутоленд 
(офіційно оголошено про це 1884). 
В 1871 тер. Л. було приєднано до 
Капської колонії. Населення кра¬ 
їни вело боротьбу за нац. незалеж-, 
ність. У період між 1 і 2-ю світо¬ 
вими війнами рух за нац. визволен¬ 
ня очолила Ліга бідноти, з 1952 — 
Африканський конгрес Басутолен¬ 
ду (перейменований 1959 на Пар¬ 
тію конгресу Басутоленду). В 
1962 було створено Компартію Л. 
4.Х 1966 Басутоленд здобув неза¬ 
лежність, залишившись у складі 

ЛЕСОТО 

ЛЕСОТО 

Площа — 30,3 тис. км* 

Населення — 1,1 млн. 
чол. (1978) 

Столиця — м. Масеру 

9‘ 
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Співдружності, очолюваної Вели¬ 
кобританією. Країна почала нази¬ 
ватися Королівством Лесото. Вла¬ 
да перейшла до уряду Над. партії 
Басутоленду на чолі з Л. Джона¬ 
таном, який проводив реакційну 
внутр. і зовн. політику, став на 
шлях співробітництва з ПАР. На 
парламентських виборах 1970 до 
влади прийшла Партія конгресу 
Басутоленду. Проте уряд анулю¬ 
вав результати виборів, припинив 
дію конституції 1965, розв’язав 
кампанію терору проти прогресив¬ 
них сил. В кін. 70-х років уряд 
Л. дещо ослабив надзвичайні за¬ 
ходи, почав налагоджувати зв’яз¬ 
ки з незалежними д-вами Африки, 
а також відносини з соціалістич. 
країнами. В 1980 Л. встановило 
дипломатичні відносини з СРСР. 
З 1966 Л.— член ООН. Л.— член 
Організації африканської єдності. 

М. Д. Несук. 
Політичні партії, профспілки. Н а- 
ціональна партія, засн. 
1959. Правляча. Представляє інте¬ 
реси реакц. вождів племен і като¬ 
лицької церкви. Партія кон¬ 
гресу Басутоленду, засно¬ 
вана 1952. Опозиційна. Оголошена 
поза законом. Партія сво¬ 
боди Марематлу, засн. 
1962. Об’єднує прихильників ко¬ 
роля Мошеша II. Комуністична 
партія Лесото, засн. 1962. Діє 
нелегально. Спілка неква- 
ліфікованих р об іт - 
ників Лесото, Спілка 
робітників промисло¬ 
вості й торгівлі. 

М. Д. Несук. 
Господарство. Л.— агр. країна, в 
екон. відношенні — одна з найвід¬ 
сталіших в Африці. Значна части¬ 
на самодіяльного населення змуше¬ 
на працювати в ПАР (1977 — понад 
40 тис. чол.). Осн. галузі г-ва 
контролює іноз. капітал (гол. чин. 
ПАР). Уряд країни здійснює деякі 
заходи щодо послаблення екон. 
залежності. Д-ва контролює енер¬ 
гетику, внутр. авіатранспорт, ко¬ 
мерційний автотранспорт, туризм; 
закупівлі у селян с.-г. продукції 
тощо. Основа економіки — с. г., в 
якому створюється бл. 70% вало¬ 
вого нац. продукту і зайнято по¬ 
над 90% самодіяльного населення. 
Рівень розвитку с.-г. вироби, низь¬ 
кий. Земля перебуває гол. чин. 
у руках вождів племен. Бл. 85% 
посівних площ — під зерновими 
культурами (пшениця, кукурудза, 
ячмінь, овес), вирощують також 
соняшник, картоплю, овочі. Роз¬ 
винуте екстенсивне відгінно-пасо- 
вищне тваринництво. Розводять 
(поголів’я, тис., 1977): велику ро¬ 
гату худобу — 600, овець — 1680, 
кіз, у т. ч. ангорської породи,— 
920 (1-е місце в Африці), з вов¬ 
ни яких виробляють мохер, ко¬ 
ней. Пром. вироби, практично від¬ 
сутнє. Працюють кілька під¬ 
приємств по видобуванню алмазів 
(бл. 50 тис. каратів, 1978), вироби, 
свічок, добрив, цегли й килимів, 
з-д по складанню телевізорів, ф-ка 
по обробці овечих шкур. Розвива¬ 
ються кустарні промисли (гончар¬ 
ство, ткацтво тощо). Вироби, елек¬ 
троенергії — бл. ЗО млн. кВт • год. 
Осн. пром. підприємства —в містах 
Масеру й Мапутсое Транспорт 
розвинутий слабо. Довж. автошля¬ 
хів — 3500 км, з них 900 км з твер¬ 

дим покриттям. У Масеру — між- 
нар. аеропорт. Розвинутий туризм. 
Понад 80% зовн. торгівлі Л. при¬ 
падає на ПАР. Вивозять вовну, 
мохер, алмази, довозять прод. 
товари, машини й трансп. засоби, 
готові вироби, паливо, хімікати 
тощо. Грошова одиниця — молоті, 

В. Ф. Терегценко. 
Медичне обслуговування. В 1978 
в країні було 2198 лікарняних лі¬ 
жок (2 ліжка на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 59 лікарів (1 лі¬ 

кар приблизно на 20 тис. ж.). Ліка¬ 
рів готують за кордоном. 
Освіта. У 1976 в країні було 30% 
неписьменний*. Діти віком від 6 
до 14 років формально підляга¬ 
ють обов’язковому навчанню. Поч. 
освіта безплатна, серед, і вища — 
платна. Строк навчання в поч. шко¬ 
лі 7—8, у серед.— 5 (3 2) років. 
У 1975/76 навч. р. у поч. школах 
налічувалося 222 тис., у серед 
навч. закладах — 16,4 тис. учнів. 
У м. Рома є Нац. ун-т Л. (засн. 
1945, перетворено на ун-т 1964— 
66, до 1975 був ун-том Ботсвани. 
Лесото й Свазіленду; 1976/77 навч. 
р.— 900 студ.), у м. Масеру — с.-г. 
коледж (засн. 1955); тут працюють 
геол. служба й дослідна с.-г. стан¬ 
ція; б-ка ун-ту, держ. б-ка з архі 
вом (засн. 1958). в. 3. Клепиков 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1977 в Л. виходили 3 газети 
заг. тиражем 40 тис. примірників: 
сесуто та англ. мовами — «Леселі- 
ніана ла Лесото» («Світло Лесото», 
з 1863) — протестантська та «Мо- 
чочононо» («Комета», з 1974), на 
сесуто — «Моелетсі оа басото» 
(«Радник басуто», з 1933). Урядова 
служба Радіо Лесото засн. 1966, 
контролює роботу двох радіостан¬ 
цій. Передачі ведуться сесуто й 
англ. мовами. Телебачення — з 
1971 (трансляція з ПАР). 
Народне мистецтво. На території 
країни збереглися наскельні роз¬ 
писи, створені, ймовірно, буш¬ 
менами. Народні житла, різні 
за формою, збудовані з каме¬ 
ню чи невипаленої цегли, з дво¬ 
схилими або чотирисхилими да 
хами з соломи. Стіни будівель 
оздоблюють кольоровими геом. ві¬ 
зерунками (різьбленими або викла¬ 
деними з каменю), хатнє начиння — 
різьбленим орнаментом. Виготов¬ 
ляють невеликі статуетки з дере¬ 
ва, кераміку, вироби з бісеру. 
Літ.: Сванидзе И. А. Лесото. Свази- 
ленд. М.. 1978. 

ЛЕССІНГ (Ье55іп8) Готгольд Еф- 
раїм (22.1 1729, Каменц, Саксо¬ 
нія — 15.11 1781, Брауншвейг) — 
нім. драматург і теоретик мистецт¬ 
ва. Очолюючи радикально-демо¬ 
кратичний напрям нім. Просвіти¬ 
тельства, Л. був непримиренним 
ворогом феодалізму, борцем про¬ 
ти ідеології абсолютизму за ство¬ 
рення прогресивної нац. культу¬ 
ри. В естетиці виступав проти при¬ 
дворно-аристократичного класи¬ 
цизму, за реалістичне зображення 
життя в боротьбі й розвитку (трак¬ 
тат «Лаокоон...», 1766). У збірці 
статей і* рецензій «Гамбурзька 
драматургія» (т. 1—2, 1767—69) 
обгрунтував теорію нової реаліс¬ 
тичної драми. Художню творчість 
почав комедіями («Молодий уче¬ 
ний», 1747), епіграмами (1753) 
та байками (зб. «Байки», 1759). 
У міщанській драмі «Міс Сара 
Сампсон» (1755) розбещеності ари¬ 
стократії протиставив* бурж. чес¬ 
ноти. В комедії «Мінна фон Барн- 
гельм» (1767) звучить заклик до 
мирного трудового життя, протест 
проти мілітаризму. Вершина твор¬ 
чості Л.— трагедія «Емілія Галот- 
ті» (1772), спрямована проти кня¬ 
зівського деспотизму і самоуправст¬ 
ва. В драмі «Натан Мудрий» (1779, 
укр. мовою уривок з неї під наз¬ 
вою «Притча про три перстені» 
переклав І. Франко) виступав 
проти церковної реакції, на захист 
гуманізму, закликав до братерства 
між народами. Творчість Л. ви¬ 
соко оцінювали К. Маркс, Ф. Ен¬ 
гельс, Ф. Мерінг, М. Чернишев- 
ський, І. Франко. 
Те.: У к р. п е р е к л.— Лаокоон. К., 
1968; Мінна фон Барнгельм.— Емі¬ 
лія Галотті.— Лаокоон. К., 1976; 
[Байки]. «Всесвіт», 1973, № 4; [Листи 
до Ф. Ніколаї та М. Меньдельсо- 
на]. «Всесвіт», 1980, № 8, Рос. 
п е р е к л.— Избранньїе произведе- 
ния. М., 1953; Лаокоон, или О грани- 
цах живописи и поззии. М., 1957. 
Літ.: Черньїшевский Н. Г. Лессинг, 
его время, его жизнь и деятельность. 
В кн.: Черньїшевский Н. Г. Полное 
собрание сочинений, т. 4. М., 1948; 
Фридлендер Г. М. Готхольд-Ефраим 
Лессинг Л. — М.. 1958. 

Н. О. Модестова. 

ЛЕССНЕР (ЬеРпег) Хрістіан Фрід- 
ріх Едуард (27.11 1825, Бланкен- 
гайн, поблизу Веймара — 1.ІІ 1910, 
Лондон) — діяч нім. і міжнар. 
робітн. руху, друг К. Маркса і 
Ф. Енгельса. За фахом — кравець. 
Член Союзу комуністів з часу його 
заснування. Учасник революції 
1848—49 в Німеччині. Під час 
Кельнського процесу комуністів 
1852 засуджений до 3 років ув’яз¬ 
нення. В 1856 емігрував у Лондон. 
У 1864—72 — член Ген. Ради 
Інтернаціоналу 1-го, де послідов¬ 
но відстоював лінію К. Маркса і 
Ф. Енгельса. Учасник робітн. руху 
в Англії. 
ЛЕСТРИГбНИ (грец. Ааіатрбуо- 
уєс;) — давнє плем’я, згадуване в 
«Одіссеї» Гомера. Бухту Л., куди 
потрапив Одіссей під час своїх 
мандрів, деякі вчені (зокрема, 
франц. вчений Ф. Дюбуа де Монпе* 
ре) ототожнюють з Балаклавською 
бухтою Кримського півострова. 
ЛЕСЯ УКРАЇНКА [справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Косач 
(Косач-Квітка) Лариса Петрівна: 
1871 — 1913] — укр. письменниця 
і громадська діячка. Див. Україн¬ 
ка Леся. 
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л£тл (Лі^Оті) — 1) У грец. міфоло¬ 
гії підземна річка забуття, яка ві¬ 
докремлювала потойбічний світ від 
земного. Коли душі померлих по 
дорозі в Аїд перепливали на човні 
Харона через Л. і випивали з неї 
ковток води, то забували про все 
минуле. 2) Переносно — 
<канути в лету» — бути забутим, 
зникнути без сліду. 
ЛЕТАЛЬНІ г£ни (лат. іеіаііз — 
смертельний) — гени, що зу¬ 
мовлюють сильне зниження жит¬ 
тєздатності організму, яке спричи¬ 
няє його загибель. Відомі рецесив¬ 
ні Л. г. (див. Рецесивність), що 
спричиняють загибель особини ли¬ 
ше в гомозиготному стані (див. 
Гомозиготність), і домінантні Л.г. 
(див. Домінантність), що діють 
смертельно і в гетерозиготі (див. 
Гетерозиготність). Л. г. вивчені 
у представників різних видів рос¬ 
линних і тваринних організмів 
(включаючи людину), але особли¬ 
во добре — у дрозофіл. У потомст- 
ві деяких ліній дрозофіл з поко¬ 
ління в покоління нема певних 
класів особин. Це — результат ви¬ 
никнення Л. г., які, подібно до 
ін. генів, що зазнали мутування 
(див. Мутації), підлягають мен- 
делівському закону розщеплення 
(див. Меноеля закони). Л. г. мо¬ 
жуть діяти на різних стадіях роз¬ 
витку організму — від найраніших 
(ембріональна смертність) до ду¬ 
же пізніх (загибель плоду, що 
спричинює мимовільний аборт, на¬ 
родження виродків у ссавців). 
Крім Л. г., існують ще т. з. н а - 
півлетальні (суб летальні) 
гени, що не спричинюють швидкої 
загибелі організму, але істотно 
знижують його життєздатність і 
плодючість. Ю. М. Александров. 
ЛЕТАЛЬНІСТЬ (від лат. Іеіаііз — 
смертельний), смертельність — по¬ 
казник смертельних випадків серед 
хворих, поранених та ін. Визна¬ 
чається процентним відношенням 
числа померлих до тих, що перехво¬ 
ріли на цю хворобу за певний пе¬ 
ріод часу. Л. є одним з показників 
ефективності лікування і якості 
мед. обслуговування населення. 
Л. відрізняють від терміна смерт¬ 
ність. 
ЛЕТАРГІЯ (від грец. А.ґ)вл — за¬ 
буття і аруСа — бездіяльність) — 
стан патологічного сну; зовні схо¬ 
жий на глибокий сон. Л. характери¬ 
зується значним зниженням осн. 
функцій організму. При тяжкій 
формі Л. дихання різко ослабле¬ 
не, пульс ледве відчутний, реак¬ 
цій на різні подразнення немає. 
Виникає раптово, триває від кіль¬ 
кох годин до багатьох днів (іноді 
місяців), зникає також раптово. 
Свідомість при Л. частково збері¬ 
гається. Причинами Л. можуть 
стати заг. виснаження організму, 
недокрів’я, істерія, сильні хвилю¬ 
вання тощо. В основі Л. лежить 
позамежове гальмування в корі 
головного мозку і підкоркових 
утворах. Загрози для життя Л. 
не становить. 
ЛЕТИЧ ЄВСЬКИЙ Олександр 
Адольфович (н. З.У 1935, Київ) — 
укр. рад. математик, доктор фіз.- 
матем. наук (з 1971). Член КПРС 
з 1967. Закінчив (1957) Київ. ун-т. 
З 1957 працює в Ін-ті кібернетики 
(до 1962 — Обчислювальний центр) 
АН УРСР. Осн. праці — з теорії ав¬ 

томатів, формальних мов, приклад¬ 
ної теорії алгоритмів і штучного 
інтелекту. Л.— один з творців 
методу формалізованих тех. зав¬ 
дань проектування дискретних 
систем. Держ. премія СРСР, 1968. 
ЛЕТЙЧІВ — селище міського типу 
Хмельн. обл. УРСР, райцентр. 
Розташований при впадінні р. 
Вовк у Пд. Буг, за 33 км від за- 
лізнич. ст. Деражня. 10,1 тис. ж. 
(1980). Перші писемні згадки проЛ. 
як фортецю, збудовану лит. фео¬ 
далами, належать до 1411. В 1434 
місто загарбала шляхет. Польща. 
В 1466 Л. надано магдебурзьке 
право. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) Л. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. 
В 1-й третині 19 ст. в районі Л. 
відбулися антифеод. виступи селян 
під проводом У. Я. Кармалюка. 
Рад. владу встановлено 10 (23).XI 
1917. В місті і повіті вибухнуло 
Летичівське повстання 1918 про¬ 
ти австро-нім. окупантів, геть¬ 
манщини і петлюрівської Дирек¬ 
торії. З 1924 Л.— селище місь¬ 
кого типу. В Л. — ремонтний, 
пресових вузлів, цегельний, ком¬ 
бікормовий, буд. матеріалів, харч, 
продуктів, хлібний і маслоробний 
з-ди, швейна, бройлерна й меблева 
ф-ки, райсільгосптехніка, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
4 заг.-осв. та музична школи, лі¬ 
карня. Будинок культури, 2 б-ки, 
музей історії селища. Архіт. па¬ 
м’ятки: залишки замку (стіни з 
вежею, 15—16 ст.), костьол (1561); 
пам’ятник У. Я. Кармалюку, якого 
поховано в селищі. Іл. с. 135. 
ЛЕТЙЧІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1918 — збройний виступ трудящих 
Летичівського пов. Подільської 
губ. проти австро-нім. окупантів 
(див. Австро-німецька окупація 
України 1918), гетьманщини 
і петлюрівської Директорії. По¬ 
чалося в листопаді 1918, коли 
сформовані під керівництвом 
більшовиків повстанські загони 
визволили Деражню. Тут було 
створено Раду робітн. і сел. депу¬ 
татів. У 2-й пол. листопада пов¬ 
стання охопило весь повіт. Створю¬ 
валися волосні й сільс. Ради. 
На поч. грудня повстанці визво¬ 
лили Летичів. На скликаному 
в місті сел. з’їзді Летичівський 
повіт було проголошено Летичів- 
ською Рад. Республікою. Для ке¬ 
рівництва боротьбою трудящих 
проти збройних сил петлюрівців 
було створено ревком. У січні 
1919 петлюрівцям вдалося оволо¬ 
діти повітом. Однак боротьба 
тривала до визволення цієї тери¬ 

торії рад. військами в березні 
1919. 
ЛЕТЙЧІВСЬКИЙ РАЙОН — у 
сх. частині Хмельн. обл. УРСР. 
Утворений 1925. Площа бл. 1 тис. 
км2. Нас. 45,9 тис. чол. (1980). 
У районі — 58 населених пунктів, 
підпорядкованих 2 селищним і 18 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Летичів. 
Л. р. розташований у межах По¬ 
дільської височини. Корисні копа¬ 
лини: торф, граніти, вапняки, глина, 
пісок. Річки — Південний Буг з 
прит. Бужок і Вовк. Грунти пере¬ 
важно чорноземні. Лежить у лі¬ 
состеповій зоні. Ліси (дуб, граб, 
береза, вільха, сосна) займають 
21 тис. га. Підприємства харч., 
легкої, буд. матеріалів пром-сті: 
найбільші: Меджибізький кон¬ 
сервний, летичівські маслоробний, 
харч, продуктів, буд. матеріалів 
і хлібний з-ди, швейна ф-ка. Є ле¬ 
тичівські ремонтний та пресових 
вузлів заводи, а також комбінат 
побутового обслуговування. Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство 
зерново-буряківничого і тварин 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1979 становила 57,9 
тис. га, у т. ч. орні землі — 50,9 
тис. га. Гол. культури: цукрові бу¬ 
ряки, пшениця, ячмінь, горох, 
картопля, овочеві. Скотарство, 
свинарство, птахівництво. У Л. 
р.— 18 колгоспів, радгосп, брой¬ 
лерна ф-ка, райсільгосптехніка з 
виробничим відділенням. Авто¬ 
шляхів — 526 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 295 км. 
У районі — 38 заг.-осв., 2 муз. 
школи, сільс. профес.-тех. уч-щг; 
42 лік. заклади, у т. ч. З лікарні. 
17 будинків культури, 42 клуби, 
38 кіноустановок, 49 б-к; фортеця 
музей (смт Меджибіж) та музей 
історії Летичева. У Л. р. видається 
газ. <Колгоспна правда» (з 1931). 

А. Л. Баранов. 
Л£ТО (Лтіхсо) — в грец. міфології 
титаніда, одна з дружин Зевса. 
Ревнива Гера переслідувала Л. 
і заборонила Землі дати їй приста¬ 
новище під час пологів. Тільки 
крихітний плавучий острів Делос 
прийняв Л., і там вона народила 
близнят — Аполлона й Артеміду. 
В рим. міфології їй відповідала 
Латона. Іл. с. 135. 
ЛЕТіЬЧА ЛИСЙЦЯ — рід кажа¬ 
нів род. криланових. Те саме, що 
й калонг. 
ЛЕТіЬЧИЙ СОБАКА, нічний кри- 
лан (Коизеііиз) — рід кажанів 
род. криланових. Довж. тіла бл. 
13 см. Волосяний покрив тулуба 
короткий, буруватого кольору. 13 
видів, пошир, в Африці, Пд. Азії, 
Малайзії, на архіпелагах Індійсь¬ 
кого океану на Сх. до Соломонових 
о-вів у Тихому океані. 
Активні Л. с. в осн. в сутінках. 
Самка раз на рік після 15-тижне- 
вої вагітності народжує 1 маля. 
Живляться Л. с. соком плодів 
і нектаром. Сприяють перенесенню 
пилку з однієї квітки на іншу. 
Іноді Л. с. називають і калонга. 
ЛЕТІЬЧІ РЙБИ (Ехосоеіісіае) — 
родина риб ряду сарганоподібних. 
Довж. тіла до 50 см. Грудні плавці 
довгі й широкі, розташовані ви¬ 
соко. Спина темно-синя, боки і 
черево сріблясті, грудні плавці 
синього, зеленого, коричневого або 

ЛЕТЮЧІ РИБИ 

А. Р. Лесаж. 

П. Ф. Лесгафт. 

Г. Е. Лессінг. 

Летичів. Наріжна вежа 
замку. 15—16 ст. 
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Летяга звичайна. 

Лещиця волотиста. 
Квітуча частина росли¬ 
ни. 

Летюча риба двокрила. 

ін. кольорів. Характерною особ¬ 
ливістю Л. р. є їхня здатність до 
планеруючого польоту над водою 
на віддаль до 100 (іноді 500) м, 
що розвинулась як засіб порятун¬ 
ку від хижих риб. Живуть у по¬ 
верхневих шарах моря, ведуть 
зграйний спосіб життя. Живляться 
дрібними планктонними (див. 
Планктон) організмами. Понад 
60 видів (7 родів), поширених у 
тропіч. і субтропіч. водах Атлан¬ 
тичного, Індійського і Тихого океа¬ 
нів. В СРСР, у далекосхідних мо¬ 
рях, зустрічаються довгокрил різ 
нохвостий (СЬеіІоровоп Ьеіегигиз) 
та летюча риба двокрила (Ехосоеіиз 
уоіііапз). Л р. пром. значення 
майже не мають. Ю. В. Мовчан. 
ЛЕТіЬЧКА — криловидний або 
великий волосовидний виріст на 
плодах і насінні багатьох рослин. 
Сукупність невеликих волосків на 
плодах і насінні наз. чубком. 
Л. характерні для анемохорних 
(див. Анемохорія) рослин. 
ЛЕТЯГА, азіатська летяга (Ріего- 
туз) — рід гризунів родини ле- 
тягових. Довж. тіла до 21 см, хво¬ 
ста до 14 см. За зовн. виглядом 
нагадує білку. Між передніми і 
задніми лапами Л. є шкірна склад¬ 
ка, що править за «парашут» при 
планеруючих польотах на віддаль 
до50 м з одного дерева на ін. Вклю¬ 
чає 2 види, пошир, в лісах Євразії 
та Японії. В СРСР — 1: Л. звичай¬ 
на (Р. уоіапз). В межах України 
існувала на пн.-сх. Поліссі до 18 
ст. включно. Л.— присмеркова й 
нічна тварина, день проводить у 
дуплах. Живиться молодими паго¬ 
нами та бруньками. Раз на рік 
самка народжує до 4 малят. Л.— 
малоцінний хутровий звір. 
ЛЕУТСЬКИЙ Корній Матвійович 
[н. 20.IX (З.Х) 1901, с. Олександ- 
родар, тепер с. Малахів Доманів- 
ського р-ну Миколаїв, обл.] — укр. 
рад. біохімік, доктор біол. наук 
(з 1943), засл. діяч науки УРСР 
(з 1965). Член КПРС з 1943. В 1929 
закінчив Одес. ін-т народної освіти. 
З 1949 — зав. кафедрою Чернівець¬ 
кого ун-ту (1949—68 — ректор). 
Осн. праці — з мінерального обміну 
і впливу вітамінів на обмін речовин 
у тваринному організмі. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
ЛЕФСВР (ЬєГєЬугє) Раймон (24. 
IV 1891, Вір — імовірно, 1.Х 1920) 
— франц. громад, діяч, письмен¬ 
ник. Юрист. З 1916 — член Франц. 
соціалістичної партії (СФІО). 
Учасник 1-ї світ, війни 1914—18. 
Разом з П. Вайяном-Кутюр'є і А. 
Барбюсом 1917 заснував Респ. 
асоціацію кол. учасників війни. 
Виступав проти антирад. інтер¬ 
венції. Лівий соціаліст. Боровся 
за вступ СФІО до Комінтерну, 
делегат його 2-го конгресу (1920). 
Повертаючись до Франції, загинув 
у Баренцовому м. Автор творів 
про 1-у світову війну. Один із 
засновників антиімперіалістич. на¬ 
пряму у франц. літературі. 
ЛЙФЛЕР (ЬоеШег) Чарлз Мар- 
тін [псевд.— Торнов (Топкпу); 
30.1 1861, Мюлуз, Ельзас — 19.V 
1935, Медфілд, шт. Массачусетс]— 
амер. композитор і скрипаль. Ди¬ 
тинство пройшло на Україні. Муз. 
освіту здобув приватно в Берліні 
та Парижі Був скрипалем у ор¬ 
кестрах Франції, Швейцарії. США 

(з 1881 жив у США). Автор творів 
для оркестру (симф. поема « Спо¬ 
гад дитинства», пройнята інтона¬ 
ціями укр. і рос. нар. пісень, 1924), 
окремих інструментів (у т. ч. 
«Українські вечори», за мотивами 
оповідань М. Гоголя, 1891), голосу 
з оркестром та ін. 

1. М. Лисенко. 
ЛЕФРАНСЕ (Беїтапсаіз) Гюстав 
Адольф (ЗО.І 1826, Анже — 16.У 
1901, Париж) — діяч Паризької 
комуни 1871. Учитель. Учасник 
революції 1848 у Франції, дрібно- 
бурж. соціаліст. Після держ. пе¬ 
ревороту Луї Бонапарта 2. XII 
1851 емігрував у Лондон (до 1853). 
Вступив до Інтернаціоналу 1-го, 
член Федеральної ради паризьких 
секцій, лівий прудоніст. За участь 
у повстанні 31.Х 1870 проти тим¬ 
часового уряду ген. Трошю ув’яз¬ 
нений. 26.III 1871 обраний до Ко¬ 
муни. Почергово входив до її ко¬ 
місій — виконавчої, праці й обмі¬ 
ну, фінансів. Підтримував прудо- 
ністську «меншість» у Комуні. Піс¬ 
ля придушення Комуни в 1871— 
80 — в еміграції (Швейцарія), де 
примкнув до бакуністів (див. Ба- 
кунізм). У 1872 заочно засуджений 
до страти, 1880 амністований. 
ЛЕ ХОНГ ФОНГ (1902, с. Тхонг- 
ланг, пров. Нгеан — 6.IX 1942, 
о. Пулокондор) — один з організа¬ 
торів і керівників Компартії Індо¬ 
китаю (КПІК, 1930). На І з’їзді 
КПІК (1935) обраний членом її 
ЦК. У 1938 заарештований. Вна¬ 
слідок катувань помер у тюрмі. 
ЛЕЦИТЙНИ (від грец. лєкіОос; — 
яєчний жовток), фосфатидилхолі- 
ни, холінфосфогліцериди — жиро¬ 
подібні речовини, що належать до 
фосфоліпідів. Складні ефіри хо¬ 
ліну і фосфатидних к-т. Молекулу 
Л. складають залишки молекул 
гліцерину, фосфорної кислоти, 
холіну І двох залишків жирних: 
кислот. Л.— гігроскопічні воско- 
подібні білі речовини, що буріють 
на повітрі. Нерозчинні у воді, 
ацетоні й добре розчинні в спиртах, 
хлороформі, етиловому й петро¬ 
лейному ефірах. Л. у значних кіль¬ 
костях містяться в тваринних і 
рослинних тканинах, мікроорга^ 
нізмах як у вільному стані, так і 
в сполуках з білками й вуглевода¬ 
ми. Особливо багаті на Л. яєчний 
жовток, нервова тканина, печін¬ 
ка, надниркові залози, кров, спер¬ 
ма, ікра, насіння сої і соняшника 
тощо. Л. є важливими компонен¬ 
тами мембран біологічних, визна¬ 
чають специфічність проникності 
біологічних мембран для різних 
речовин. Відіграють також важли¬ 
ву роль в обміні речовин. Л. ши¬ 
роко застосовують в медицині, 
парфюмерній, текстильній та хар¬ 
човій промисловості. 

М. К. Малишева. 
Л Е Ш Федір Олександрович 
[11 (23).IV 1840, Петербург — 
16 (29).І 1903, Київ (?)] — вітчизня¬ 
ний терапевт. Закінчив Медико- 
хірургічну академію в Петербурзі 
(1863); працював у мед. закла¬ 
дах Петербурга. В 1885—97 — 
проф. Київ, ун-ту. Праці Л. при¬ 
свячені вивченню утворення ле¬ 
геневих інфарктів при емболії, 
туберкульозу гортані тощо. Л. вив¬ 
чив перебіг балантидіазу (1870); 
відкрив збудника амебіазу — ди¬ 
зентерійну амебу (1875). Протягом 

ряду років Л. очолював Київ, т-во 
лікарів. 
ЛЕ ШАПЕЛЬ(£ ЗАКбН — анти 
робітничий закон, прийнятий Уста¬ 
новчими зборами періоду Великої 
французької революції 14.УІ 1791 
на пропозицію адвоката Ле Ша- 
пельє. Хоч Ле Шапельє був стра¬ 
чений 1794 під час якобінської 
диктатури, проте закон, що відпо¬ 
відав інтересам буржуазії (заборо¬ 
няв об’єднання робітників в асоціа¬ 
ції та проведення страйків під за¬ 
грозою позбавлення полії. прав 
на рік і штрафу в 500 фр.), збері¬ 
гав чинність. Заборону страйків 
у Франції скасовано 1864, свободу 
діяльності профспілок відновлено 
1884. 
ЛЕ ШАТЕЛЬ€ (ЬеСІїаіеІіег) Анрі 
Луї (8.Х 1850, Париж — 17.IX 
1936, Мірібель-лез-Ешель) — 
франц. фізико-хімік і металозна¬ 
вець, член франц. АН (з 1907), 
почесний член АН СРСР (з 1926). 
Професор Паризької вищої гірни¬ 
чої школи (1877—1919), Колеж 
де Франс (1898—1907) і Паризько¬ 
го ун-ту (1907—25). Запропонував 
метод визначення теплоємностей 
газів при високих т-рах. У 1884 
сформулював заг. правило зміщен¬ 
ня хім. рівноваги залежно від зовн. 
факторів (Ле Шательє — Брауна 
принцип). Розробив (1886—89) тер- 
моелектр. спосіб вимірювання ви¬ 
сокої т-ри, сконструював метало¬ 
графічний мікроскоп (1897). До¬ 
сліджував металеві сплави і со¬ 
льові системи методами термічного 
аналізу. 
ЛЕ ШАТЕЛЬС— БРАУНА ПРЙН 
ЦИП — правило, що характе¬ 
ризує вплив зміни умов існуван¬ 
ня фізико-хімічної системи на стан 
її рівноваги: якщо система перебу¬ 
ває у стані рівноваги, то діяння на 
неї сил, які порушують рівновагу 
(напр., зміна т-ри, тиску і концен¬ 
трації), зумовлюють перехід си¬ 
стеми у такий стан, при якому 
ефект зовн. впливу послаблюється. 
Напр., підвищення т ри спричинює 
процеси, що відбуваються з погли¬ 
нанням тепла. Застосовують цей 
принцип при керуванні хім. про¬ 
цесами. Сформулював його 1884 
А. Л. Ле Шательє, термодинаміч¬ 
но обгрунтував 1887 К. Ф. Браун. 
ЛЕШЄРН (Лешерн фон Герц- 
фельдт) Софія Олександрівна 
[1840 (чи 1842) — 1898, Забайкал¬ 
ля] — рос. революціонерка, на¬ 
родниця. В кін. 1873 стала членом 
петерб. народницького гуртка «бун¬ 
тарів», що перебував під ідейним 
впливом М. О. Бакуніна Вела 
пропаганду серед селян при волзь¬ 
ких губерній. У 1874 Л. заарешто¬ 
вано в Саратові і засуджено за 
«процесом 193-х>. Під час другого 
арешту в Києві в січні 1879 вчини¬ 
ла збройний опір. Л.— перша 
революціонерка в Росії, засуджена 
до смертної кари (замінено довіч¬ 
ною каторгою). 
Л£іШ (ІЛезЬі) Хаджі (н. 1.У 
1913) — алб. держ. діяч, генерал- 
майор. З 1943 — член Компартії 
Албанії (з 1948 — Албан. партія 
праці, АПП). З 1943 — член Ген 
штабу Нац.-визвольної армії, вха 
див до Антифашист, нац.-визволь 
ного к-ту (з 20.Х 1944 — Тимча 
совий демократичний уряд). У 
1944—46 — міністр внутр. справ, 
1946—50 — на інших держ. поса 



дах. З 1953 — голова Президії Нар. 
зборів НСРА(до 1976 —НРА). З 
1948 — кандидат у члени, з 1956 — 
член ЦК АПП. 
ЛЕЩЙНСЬКИЙ (Ье52С2угі5кі) Ста¬ 
ніслав (20.Х 1677, Львів — 23.11 
1766, Люневіль, Франція) — польс. 
король 1704—11, 1733—34. Обра¬ 
ний королем під тиском Швеції 
(після вторгнення в Польщу 1702 
військ Карла XII), але не визнаний 
шляхтою. Уклав з І. Мазепою 
договір про перетворення Лівобе¬ 
режної України на провінцію шля- 
хет. Польщі. Після поразки швед, 
війська в Полтавській битві 1709 
Л. втік до Франції. В 1733 при 
підтримці Франції вдруге став 
польс. королем, але 1734 змушений 
був зректися престолу. В 1738 
відмовився від домагань польс. 
корони. 
ЛЕЩЙЦЯ (ЬурзорЬіІа) — рід ро¬ 
слин родини гвоздикових. Багато¬ 
річні або однорічні трави, рід¬ 
ше невеликі напівкущі. Листки 
сидячі, супротивні. Квітки дрібні, 
білі, рожеві або пурпурові. Плід — 
коробочка. Понад 220 видів, поши¬ 
рених в Європі і Азії (1 вид в Авст¬ 
ралії). В СРСР 67 видів, з них в 
УРСР — 12. Ростуть на кам’яни¬ 
стих схилах, в степах, на пісках; 
деякі поширені як бур’яни. Корені 
багатьох видів відомі під назвою бі¬ 
лий мильний корінь, містять знач¬ 
ну кількість сапонінів; використо¬ 
вуються для виготовлення шампу¬ 
нів, мильного порошку та ін. 
З видів, що ростуть в УРСР, ба¬ 
гаті на сапоніни корені Л. во¬ 
лотистої (С. рапісиїаіа) і Л. ви¬ 
сокої (С. аШззіта). Деякі види 
Л. вирощують як декоративні. 
ЛЕЯ — грошова одиниця Соціа¬ 
лістичної Республіки Румунії. Див. 
Лей. 
Л 6 К О В Юрій Миколайович 
(н. 14.XI 1926, с-ще Садої Півн.- 
Осет. АРСР) — укр. рад. режисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1965). 
В 1957 закінчив Київ, ін-т театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. 
Учень В. Скляренка. В 1954—63 — 
режисер Київ, театру опери та ба¬ 
лету ім. Т. Г. Шевченка, з 1963 — 
гол. режисер Харків, театру опери 
та балету ім. М. В. Лисенка. Ви¬ 
стави: «Іоланта» і « Євгеній Онє- 
гін» Чайковського, « Василь Губа- 
нов» Клебанова, «Тоска» Пуччіні 
та ін. З 1964 викладає в Харків 
ін-ті мистецтв. 
«ЛЕКСІКбНІ» СЛАВЕНОРбС- 
СКІЙ И ИМЕЬГЬ ТЛТ>КОВА- 
НІЄ» — видатна пам’ятка староукр. 
лексикографії. Уклав П. Беринда. 
Надрукований 1627 в Лаврській 
друкарні в Києві С. Бериндою. 
В«Л.»укр. мовою перекладено або 
пояснено ол. 7 тис. реєстрових слів: 
прибл. 5 тис. церковнослов’ян., 
600 неслов’ян. (переважно грец. і 
латинських), бл. 1400 власних 
геогр. назв, (топонімів) та імен 
людей (антропонімів). У «Л.» впер¬ 
ше в вітчизн. філології застосовано 
всі осн. засоби наук, обробки слов¬ 
никового матеріалу. Був посібни¬ 
ком для вивчення церковнослов’ян. 
мови в школах 17—18 ст. Ширсь 
ко використовувався вітчизн. і 
зарубіж. лексикографами 17—18 
ст. В. В. Німчук. 
Л Є С К (З В Микола Семенович 
[4 (16).II 1831, с. Горохово, тепер 
Орлов. обл.—21.11 (5.III) 1895, 

Петербург] — російський письмен¬ 
ник. Працював чиновником спо¬ 
чатку в Орлі, а 1849—57 — у Киє¬ 
ві. З 1861 жив у Петербурзі (не 
раз відвідував Київ, востаннє 
1881). Літ. діяльність почав зі 
статей і фейлетонів. Автор реа¬ 
лістичних оповідань і повістей: 
«Погасле діло» (1862), «Житіє од¬ 
нієї баби» (1863), «Леді Макбет 
Мценського повіту» (1865), «Во- 
йовниця» (1867), п’єси «Марно¬ 
тратець» (1867) та ін. Реакційні 
«антинігілістичні» твори — опові¬ 
дання «Вівцебик» (1863), романи 
«Нікуди» (1864; під псевд. М. Стеб- 
ницький), «Обійдені» (1865), «На 
ножах» (1870—71). У повістях 
«Зачарований мандрівник» (1873), 
«Тупейний художник» (1883), 
«Оповідь про тульського косоокого 
Лівшу і стальну блоху» (1881) 
розкрив духовне багатство рос. 
народу, його трагічну долю в умо¬ 
вах самодерж. Росії. У творах 
«Дрібниці архієрейського життя» 
(1880),«Маленька помилка»(1883), 
«Адміністративна грація» (1893) 
посилюються сатиричні елементи. 
Л. був особисто знайомий з Т. 
Шевченком, Марком Вовчком, О. 
Марковичем та ін. Добре знав укр. 
мову, фольклор, залишив спогади- 
нариси про Київ. Ряд статей при¬ 
святив Т. Шевченкові. На укр. 
матеріалі написані оповідання «Не- 
хрещений піп», «Старосвітські пси¬ 
хопати», «Печерські антики», «Зая¬ 
чий реміз». Перші переклади Л. 
укр. мовою з’явились у 80-х рр.; 
твори його перекладали М. Пав- 
лик, М. Грінченко, С. Васильчен- 
ко, М. Зеров, О. Кундзіч та ін. 
За повістю «Леді Макбет Мценсь¬ 
кого повіту» Д. Шостакович створив 
1934 однойменну оперу (з 1962 — 
«Катерина Ізмайлова»), яка іде 
на сценах укр. театрів. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. 
М., 1973; Укр. перекл.— Вибра¬ 
ні твори. X., 1929; Вибрані твори. 
К., 1950; Остання зустріч і остання 
розлука з Шевченком.— Чи забута 
«Тарасова могила»? В кн.: Василь- 
ченко С. Твори, т. 4. К., 1960. 
Літ.: Лесков А. Н. Жизнь Николая 
Лескова. М., 1954; Другов Б. М. 
Н. С. Лесков. М., 1961; Лєсков А. 
Шевченко у відгуках М. С. Лескова. 
«Вітчизна», 1946, № 3; Левандовський 
Л. І. Позиція Лескова в боротьбі за 
Т. Шевченка. «Радянське літературо¬ 
знавство», 1974, № 3; Столярова Ч. В. 
В поисках идеала. Творчество Н. С. 
Лескова. Л.. 1978. 

Ю. 3. Янковський. 

«ЛЕТУЧИЙ ЛИСТбК» — неле- 
гальна газета ленінсько-іскрівсь- 
кого напряму, орган Катериносл. 
комітету РСДРП. Виходив з бе¬ 
резня 1902 по січень 1903. Всього 
випущено 8 номерів і два додатки'. 
Друкувався в підпільній друкарні. 
Ленінська газета <Искра> схвально 
оцінила видання газети. «Л. л.» вів 
боротьбу проти «економізму», вмі¬ 
щував фактичний матеріал про 
революц. рух у Катеринославі. 
Випуск припинився у зв’язку з 
розгромом друкарні жандармами. 
«ЛЕТУЧИЙ ЛИСТбК» — неле¬ 
гальна газета іскрівського напряму, 
орган Київ, к-ту РСДРП. Див. 
<Киевский социал-демократиче- 
ский листок». 
«ЛЕТУЧИЙ ЛИСТбК» — неле¬ 
гальна газета, орган Луганського 
комітету РСДРП. З грудня 1902 
до квітня 1903 вийшли 4 номери, 
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надруковані на гектографі. Поши¬ 
рювався в Луганську й серед тру¬ 
дящих Бахмутського Слов’яно- 
сербського повітів. «Л. л.» вміщу¬ 
вав інформацію про тяжке стано¬ 
вище робітників, закликав їх до 
боротьби проти самодержавства, 
до згуртування під прапорами 
РСДРП. О. М. Семененко. 
ЛЖЕДМЙТРІЙ І [р. н. невід — 
п. 17 (27).V 1606] — політ, авантю- 
рист-самозванець, який видавав 
себе за рос. царевича Дмитрія 
Івановича, рос. цар 1605—06. По¬ 
ходження Л. І не з’ясовано. Кори¬ 
стуючись підтримкою польс. маг¬ 
натів і католицького духівництва. 
Л. І восени 1604 з 4-тисячним за¬ 
гоном польс. шляхти вдерся на 
Сіверську Україну. Демагогіч¬ 
ними обіцянками залучив на свій 
бік частину населення, що брало 
участь у селянській війні початку 
17 століття в Росії. Після смерті 
Бориса Годунова Л. І в червні 
1605 вступив у Москву і зайняв 
царський престол. Кріпосницький 
характер внутр. політики й анти- 
нац. зовн. політика Л. І виклика¬ 
ли посилення нар. руху навесні 
1606. Під час повстання у Москві 
Л. І було вбито. 
ЛЖЕДМЙТРІЙ II [р. н. невід.— 
п. 11 (21).ХІІ 1610] — політ, 
авантюрист-самозванець, ставле¬ 
ник шляхет. Польщі. Після вбивст¬ 
ва Лжедмитрія І видавав себе за 
царевича Дмитрія Івановича, що 
нібито врятувався під час нар. 
повстання 1606. Походження Л. II 
не з’ясовано. Спираючись на заго¬ 
ни польс. магнатів, Л. II влітку 
1607 почав воєнні дії проти Василія 
Шуйського. Влітку 1608 підійшов 
до Москви і зупинився табором 
у с. Тушино, де з рос. бояр-пере- 
біжчиків був сформований «уряд». 
У 1609 в зв’язку з відкритою ін¬ 
тервенцією Польщі проти Росії 
(див. Польська і шведська інтер 
венція початку 17 століття) Л. 
II став непотрібний шляхет. Поль¬ 
щі. В кін. 1609 втік до Калуги, че 
рез рік його вбили кол. прибічники. 
ЛЖЕІСИДбРОВІ ДЕКРЕТАЛII— 
збірник церковно-правових доку¬ 
ментів, що виник у 9 ст. в Каро- 
лінгській імперії і складався пере¬ 
важно з підроблених папських 
декреталій (листів, послань), рі¬ 
шень соборів тощо. Автор — неві¬ 
дома особа під псевдонімом Ісидор 
Меркатор (звідси назва). У бого¬ 
словській л-рі укладання Л. д. 
приписувалось єпископу Ісидору 
Севільському (6—7 ст.). Докумен¬ 
ти було підроблено з метою об¬ 
грунтувати абсолютну владу рим¬ 
ського папи й довести зверхність 
церк. влади над світською. Підроб¬ 
леність Л. д. доводили вже в 16 
ст. протестантські богослови, до¬ 
стовірно цей факт встановлено 
на поч. 17 ст. 
ЛИБЕДЙНСЬКИЙ Юрій Микола¬ 
йович [28.XI (10.ХІІ) 1898, Одеса — 
24.XI 1959, Москва] — рос. рад. 
письменник. Член КПРС з 1920. 
Учасник громадян, і Великої Віт¬ 
чизн. воєн. Друкуватися почав 
1922. Повість «Комісари» (1925) — 
про громадян, війну; у романах 
«Завтра» (1923), «Поворот» (1927), 
«Народження героя» (1930) створив 
образи комуністів 20-х рр. Перебу¬ 
вання Л. на Україні в комуні «Ко¬ 
мінтерн» Каховського р-ну відоб- 

ЛИБЕДИНСЬКИЙ 

М. С. Лєсков. 

Лето з дітьми. Деталь 
розпису червонофігур- 
ної амфори. 4 ст. до 
н. е. 
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ЛИВАРНА МОДЕЛЬ ражено у повісті «Напередодні» ють стрижні, з'єднують її полови- ник), через який матеріал потрап- 

(1933). У 1942—43 написав повісті ни, після чого виплавленим у ляє у форму. Розрізняють Л. с.: 
«Гвардійці», «Гармата Югова», вагранці, електричній печі або горизонтальні (з живильником у 
«Ополченці». Роман «Баташ і Ба- ін. агрегаті металом заповнюють горизонтальній площині) і верти- 
тай» (1940—41), трилогія «Гори й (через ливникову систему) форму, кальні; верхні, бічні, сифонні (ниж- 
люди» (1947), «Заграва» (1952), використовуючи різні способи лит- ні)^ і ярусні. 
«Ранок Рад» (1957) — про Жовтне- тя. Затверділі відливки видаля- ЛИЖНИЙ СПОРТ — зимовий 
ву революцію, перші роки соціа- ють з форми на вибивній гратці2 вид спорту, що включає лижні 

очищають їх від залишків суміші гонки, стрибки з трампліна, дво- 
на дробометних, дробоструминних борство (гонки й стрибки), а також 
або піскогідравлічних установках, гірськолижний спорт, біатлон. 
Далі обрубують (відрізують) лив- — 
никову систему, зачищають заливи 
металу і залишки ливників. Мех 
властивості відливок поліпшують 
термічною обробкою. За сучас. 

Рознімна ливарпа 

лістичного будівництва в країні, 
дружбу народів. Автор книг для 
юнацтва, мемуарів тощо. Нагоро¬ 
джений орденом Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 
Те.: Избранное, т. 1—2. М., 1972; 
У к р. перекл.— Комісари. X.. 
1930. 

ливарна модель — подоба 
відливка, що відтворює в ливар¬ 
ній формі його зовнішні обриси; 
частина модельного комплекту. 
Відрізняється від відливка наяв¬ 
ністю стрижневих знаків (гнізд), 
в які вставляють стрижні, при¬ 
пусками на усадку металу і по¬ 
дальшу мех. обробку. Розрізняють 
Л. м. (мал.): рознімні і нерознім- 
ні; дерев’яні, гіпсові, цементні, 
пластмасові, пінополістирольні, па 

Перші змагання з Л. с. відбулися 
1767 в Норвегії. В Росії перше 
змагання з Л. с. проведено 1894 в 
Петербурзі. 1895 засновано Моск. 
лижний клуб, 1910 відбулася пер- 

знаками: 
1 — половина моделі; 
2 — стрижневий знак. 

модель із стрижневими рафіно-стеаринові і металеві (ча¬ 
вунні, сталеві тощо). 
ЛИВАРНА ФбРМА — форма, в 
яку заливають розплавлений ма¬ 
теріал, щоб одержати після його 
тверднення фасонний відливок. 
Складається звичайно з півформ, 
що утворюють замкнену порожни¬ 
ну, яка має обрис відливка (див. проблеми Л. в досліджують у 
Ливарна модель). В Л. ф. є стриж- Лиття проблем інституті АН 
ні, за допомогою яких створюють УРСР, Київському політехнічно- 
внутр. порожнини й отвори, і лив- му інституті Та ін. закладах. На 
никова система. Розрізняють Л. ф. Україні (в Кременчуку, Одесі, Су- 
(мал.) разові і багаторазові, що мах та ін.) є спеціалізовані підпри- 
їх виготовляють в опоках ручним ємсгва, де виготовляють відливки, 
або машинним (див. Формувальна Підприємствами з розвинутим Л. 

технологією Л. в., яка значною шість Росії з Л. с. 1924 створено 
мірою механізована, можна вито- ” * — 
говляти відливки практично будь- 
якого розміру, будь-якої ваги і 
форми. Дальше удосконалення Л. 
в. пов’язане зі створенням ливар¬ 
них автоматів і автом. ливарних 
ліній, з організацією автоматизо¬ 
ваних ділянок і цехів. Його ефек¬ 
тивність підвищують, застосовую 
чи процеси електрометалургії, 
високоміцні сплави, знижуючи ма¬ 
су відливок і наближуючи їхні 
розміри до розмірів готових дета¬ 
лей машин і конструкцій. В галузі 
Л. в. відомі праці К. І. Ващенка, 
А. А. Горшкова, В. О. Єфімова, 
А. Є. Кривошеєва, Б. О. Носкова, 
О. М. Петриченка, О. М. Самарі- 
на, Ю. А. Нехендзі та ін. В УРСР чемпіонати світу з літання на ли- 

Міжнар. лижну федерацію (ФІС), 
до якої 1948 увійшла Федерація 
Л. с. СРСР. В Рад. Союзі з 
1919 проводиться першість країни 
3 гонок, з 1926 — з стрибків з трамп¬ 
ліна, з 1935 — з двоборства. Чем¬ 
піонати світу з Л. с. проводять з 
1929. Великими міжнарод. зма¬ 
ганнями з Л. с. є також Гольмен- 
колленські (з 1883, Норвегія), 
Лахтинські (з 1922, Фінляндія), 
Фалунські (з 1948, Швеція), Кавго- 
лівські (з 1961, СРСР) ігри. Між- 
нар. дистанції гонок: для чолові¬ 
ків — 15, ЗО, 50 км і естафета 
4 X 10 км, для жінок — 5, 10, 20 
км і естафета 4 X 5 км. З 1972 що¬ 
року (крім 1974, 1976) проводяться 

Ливарна форма в опоці: 
1 — верхня півформа; 
2 — нижня півформа зі 
стрижнем; 3 — ливни¬ 
кова система. 

машина) способом з формувальних 
сумішей, а також з металу (див 
Кокіль). Форми, використовува¬ 
ні в процесі лиття під тиском, 
звичайно наз. прес-формами 
ЛИВАРНЕ виробнйцтво — 

в. є <Запоріжсталь», київський 
суднобудівний завод «Ленінська 
кузня». Краматорський завод важ¬ 
кого верстатобудування. Харків¬ 
ський тракторний завод тощо. 
В СРСР в 1979 вироблено 25 млн. 

виробництво литих заготовок або відливок, 
деталей (відливок) з розплавлених Літ. Шульте Ю. А. Злектрометал- 
металів (сплавів). Було відоме з лургия стального литья. М., 1970; 

Ливникова система. 
1 — ливникова чаша, 
2 — стояк; 3 — шлако- 
уловлювач; 4 — жи¬ 
вильник. 

давніх часів у Китаї, Індії, Ваві¬ 
лоні, Єгипті, Греції тощо. Перші 
ливарні вироби, знайдені на тери¬ 
торії України, належали до пе¬ 
ріоду трипільської культури. В 
12—13 ст. складні відливки виго¬ 
товляли київські ливарники. В 
1479 в Москві було збудовано 

жах (стрибки з трампліна, розра¬ 
хункова потужність якого переви¬ 
щує 90 м). До програми зимових 
Олімпійських ігор Л. с. включено 
в 1924 (чоловіки) і 1952 (жінки). 
Серед олімпійських чемпіонів ві¬ 
домі рад. спортсмени: А. Колчи- 
на (1964), К. Боярських (1964), 
В. Бєлоусов (1968), Г. Кулакова 
(1972, 1976), В. Веденій (1972), 
М. Бажуков (1976), Р. Сметаніна 
(1976. 1980), М. Зимятов (1980) та 
ін. 7. В. Соколов. 
ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович 
(н. 14.VII 1918, Миколаїв) — укр. 
рад. режисер, нар. арт. УРСР (з 
1974). Член КПРС з 1943. Закін¬ 
чив Харків, театр, ін-т (1952). 
В 1938—58 працював у Харків, рос. 
драм, театрі (з 1939 — ім. О. Пуш¬ 
кіна). В 1958—63 — гол. режисер 
Львів, рос. драм, театру Рад. Ар¬ 
мії, з 1963 — режисер Київ. укр. 
драм, театру ім. І. Франка. Ви¬ 
стави: «Сон князя Святослава» 
І. Франка, «Лимерівна» П. Мирно¬ 
го, «Під золотим орлом» Галана; 

Петриченко А. М. Книга о литье. К., 
1972; Гуляев Б. Б. Теория литейньїх 
процессов. Л., 1976: Аксенов П. Н. 
Обору дование литейньїх цехов. М., 
1977; Справочник по чугунному литью. 
М., 1978. Ю. А. Шульте. 
ЛИВАРНИЙ ЧАВУН — чавун з 
високою рідкотекучістю; один з 
видів доменного чавуну. У Л. ч. 

перший ливарний з-д, пізніше сірий колір зламу, невелика усад- 
(1797) став до ладу перший на Ук- ка, значна стійкість проти зношу- 
раїні (на березі р. Лугані) ливар- вання, його легко обробляти на ме- за п’єсами О. Корнійчука (зокре 
но-гарматний з-д. У 18 ст. невели- талорізальних верстатах. Розріз- ма, «Сторінка щоденника» в Київ, 
кі «залізні заводи» діяли на Чер- няють Л. ч. природнолегований (з театрі ім. І. Франка і Краківсько- 
нігівщині, 1885 видав продукцію хім. елементами, що містяться му театрі ім. Ю. Словацького), 
перший труболиварний з-д (у Ма- в залізній руді), коксовий, спе- М. Зарудного, О. Коломійця, О. 
кіївці). Значну роль у розвитку ціальний і рафінований (магнієм Островського, О. Толстого, Г. 
Л. в. відіграли праці П. П. Ано- або сумішами, що містять магній; Мдівані та ін. Викладав 1948— 

див. Рафінування металів). З 56 в Харків, театр, ін-ті, з 1963 — 
природнолегованого і коксового в драм, студії театру ім. І. Франка. 
Л. ч. виготовляють фасонні виро- ЛИЗОГУБ Дмитро Андрійович 
би. Спеціальний Л. ч. застосову¬ 
ють у вироби, ковкого чавуну, ра¬ 
фінований Л. ч.— при одержанні 
високоміцного чавуну і сірого ча- 

Лилик двоколірний. 

сова, О. О. Байкова, А. А. Боч- 
вара, В. Ю. Грум-Гржимайла, 
М. В. Калакуцького, О. С. Лав¬ 
рова, В. С. Кнаббе та ін. вчених. 
Л. в. полягає в основному у готу¬ 
ванні формувальних сумішей і 
стрижневих сумішей, виготовлен¬ 
ні ливарних форм і стрижнів, плав¬ 
ці металу і заповненні ним цих 
форм, видаленні затверділих від¬ 
ливок, їх очищенні й обрубуванні. 
Форми і стрижні виготовляють від- ну форму 
повідно на формувальних маши¬ 
нах і стрижневих машинах. За¬ 
стосовують також піскодувні ма¬ 
шини, піскомети і піскострільні 
машини. Потім у форму вставля- 

вуну 
ЛИвНИКбВА СИСТЕМА — су¬ 
купність каналів, по яких розплав¬ 
лений матеріал надходить у ливар- 

Осн. частини Л. с. 

[1850, Черніг. губ.— 10 (22).VIII 
1879, Одеса] — революц. народ¬ 
ник. Н. в сім’ї укр. поміщиків 
Лизогубів. Учився в Петерб. ун-ті. 
Перебуваючи за кордоном, вста¬ 
новив зв’язки з рос. революціоне¬ 
рами. В 1873—74 — член гуртка 
чайковців, 1876 брав участь у за¬ 
снуванні <3емлі і волі», якій пода- 

(мал.): ливникова чаша (лійка), в вав велику грошову допомогу для 
яку заливають матеріал з ковша або підготовки сел. повстань у Київ, 
ін. пристрою; вертикальний стояк; губ. Заарештований 1878 і обвину- 
шлакоуловлювач, де затримуються Бачений в підготовці замаху на 
частинки шлаку, і живильник (лив- Олександра II. Страчений за виро 
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ком Одес. військ.-окружного су¬ 
ду. Образ Л. відтворив Л. М. 
Толстой в оповіданні « Божеське і 
людське». 
ЛИЗОГУБ Олександр Іванович 
(1790, Чернігівщина—1839) — укр. 
композитор і піаніст. Один із за¬ 
чинателів укр. фп. музики. Ав¬ 
тор ноктюрнів, мазурок, варіацій 
на теми укр. нар. пісень («Ой у полі 
криниченька», «Та була в мене 
жінка», «Ой ти, дівчино», «Ой не 
ходи, Грицю»), романсів («Смерть 
на чужині», слова О. Подолин- 
ського, вид. 1855). 

І. М. Лисенко. 
ЛИЗОГУБИ — укр. козацько- 
старшинський і поміщицький рід. 
Володіли великими зем. маєтно- 
стями на Чернігівщині та Полтав¬ 
щині. В 2-й пол. 17—18 ст. обійма¬ 
ли високі старшинські посади на 
Лівобережній Україні. Т в а н 
Кіндратович Л. (р. н. не¬ 
від.— п. 1662) — канівський і 
уманський полковник (1659—62). 
Яків Кіндратович Л. [р. 
н. невід.— п. 9 (19).УІП 1698] — 
канівський полковник (1666—69). 
В 1687—98 — черніг. полковник. 
Юхим Я к о в и ч Л. (р. н. не¬ 
від.— п. 1704) — черніг. полковник 
(1698 — 1704). Яків Юхимо¬ 
вич Л. (1675—1749) — генераль¬ 
ний бунчужний (1713—28), гене¬ 
ральний обозний (1728—49). В 
1728—44 очолював кодифікаційну 
комісію, що опрацьовувала збір¬ 
ник норм укр. феод, права — 
<Права, за якими судиться мало¬ 
російський народ». Його вважа¬ 
ють автором Лизогубівського лі¬ 
топису. Андрій Іванович 
Л. (1804—64) — ліберальний по¬ 
міщик, знайомий Т. Г. Шевченка. 
Олександр Іванович 
Л.— брат Андрія Івановича Л. 
(див. О. 1. Лизогуб). Дмитро 
Андрійович Л.— син Андрія 
Івановича Л. (див. Д. А. Лизогуб). 

А. 3. Барабой. 

ЛИЗОГУБІВСЬКИЙ ЛІТОПИС, 
«Летописец, или Описание крат- 
кое знатнейших действ и случаев, 
что в котором году деялося в У кра¬ 
йнє малороссийской обеих сторон 
Днепра и кто именно когда гетма- 
ном бьіл козацким» — укр. літо¬ 
пис, що охоплює події з поч. 
16 ст. до 1737. Складений 1742. 
Автором його вважають генераль¬ 
ного обозного Я. Ю. Лизогуба 
(див. Лизогуби). Джерелом викла¬ 
ду істор. подій до кін. 17 ст. бу¬ 
ли козацькі літописи, від 90-х рр. 
17 ст.— родинні записи Лизогуоів. 
У літописі вміщено невеликі опо¬ 
відання з історії України, гол. чин. 
про гетьманів, про участь козаків 
на чолі з старшиною в Північній 
війні 1700—21, про побудову 
Києво-Печерської фортеці, про 
страту І. Мазепою І. І. Іскри та 
В. Л. Кочубея. Літописець осуджує 
Мазепу. Закінчується Л. л. опи¬ 
сом походу рос. військ під коман¬ 
дуванням Б. К. Мініха та укр. 
козаків на чолі з наказним гетьма¬ 
ном Я. Ю. Лизогубом проти Крим, 
ханства. Літописець прагне показа¬ 
ти старшину вірними слугами 
царського уряду. Одночасно Л. л. 
відстоює ідею автономії України. 
ЛЙЛИК (УезрегШіо) — рід ссав¬ 
ців род. гладконосих, або звичай¬ 
них, кажанів. Довж. тіла 5,2— 
7.3 см. Череп короткий, широкий і 

сплющений, крила вузькі, волося¬ 
ний покрив темно-бурий з харак¬ 
терною сріблястістю. В роді 2 
види: Л. великий, або кажан 
східний (V. зирегапз), пошир, 
у Примор’ї СРСР і Китаю, та Л. 
двоколірний, або кажан 
двоколірний (V. тигіпиз), 
який населяє помірні широти Євра¬ 
зії, у т. ч. СРСР, зокрема УРСР. 
Л. селяться у тріщинах лісових 
урвищ і скель, на горищах, в об¬ 
шивці стін, у дуплах дерев. Жив¬ 
ляться комахами. Самка щороку 
народжує по двоє малят. Викопні 
рештки К. двоколірного відомі з 
голоцену. В. І. Абеленцев. 
ЛИМАН — селище МІСЬКОГО типу 
Готваль дівсь кого р-ну Харків, обл. 
УРСР, за 6 км від залізнич. ст. 
Занки. 4,9 тис. ж. (1980). Поблизу 
Л., біля смт Комсомольського, 
Зміївська ДРЕС імені Г. М. Кржи- 
жановського. Готваль дівсь ка рай- 
сільгосптехніка. Середня школа, 
будинок культури, 2 б-ки. Відо¬ 
мий з 1682. 
ЛИМАНИ (від грец. Ялццу — 
гавань, пристань) — затоплені мо¬ 
рем пригирлові частини річкових 
долин або балок. Утворюються 
Л. внаслідок незначного опускан¬ 
ня берегової смуги. Л. бувають 
відкриті (сполучені з морем) і за¬ 
криті (відокремлені від моря пе- 
ресипами). На Україні Л. пошире¬ 
ні на узбережжях Чорного й Азов¬ 
ського морів (Куяльницький ли¬ 
ман, Дністровський лиман, Дні¬ 
провський лиман, Утлюцький ли¬ 
ман та ін.), багато з них використо¬ 
вуються з лік. метою, деякі — як 
джерело кухонної солі та хім. си¬ 
ровини. 
ЛИМАННЕ ЗРбШЕННЯ — штуч- 
не одноразове (строком від 3— 
5 до 5—10 днів) глибоке (на глиб, 
до 2 м і більше) зволоження 
грунту. Здійснюють Л. з. затри¬ 
манням на поверхні зрошуваного 
поля (лиману) талих вод місце¬ 
вого стоку за допомогою земляних 
валів або дамб, що розбивають 
зрошувану площу на яруси (мал.). 
В СРСР найпоширеніше в Казах¬ 
стані, Заволжі і на Пн. Кавказі, 
де забезпечує високі врожаї кор¬ 
мових культур. 

С. М. Алпатьєв. 
ЛИМАНСЬКЕ (до 1944 — Зельці) 
— селище міського типу Розділь- 
нянського р-ну Одес. обл. УРСР, 
на березі Кучурганського лиману, 
за 7 км від залізнич. ст. Кучурган. 
8,2 тис. ж. (1980). У Л.— 2 вино- 
радгоспи-заводи, меблевий цех 
Одес. фанерно-меблевого комбіна¬ 
ту, 2 будинки побуту. 4 заг.-осв. 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще; 
лікарня. 2 будинки культури, клуб, 
З б-ки. Засн. наприкінці 18 ст. 
ЛИМАНСЬКИЙ Юрій Петрович 
(н. 19.XI 1930, м. Ставрополь) — 
укр. рад. нейрофізіолог, доктор 
біол. наук (з 1973). Член КПРС з 
1958. Закінчив Ставропольський 
мед. ін-т (1954). З 1961 — співро¬ 
бітник Ін-ту фізіології ім. О. О. 
Богомольця АН УРСР (з 1972 — 
заст. директора по наук, роботі). 
Осн. праці Л. присвячені вивчен¬ 
ню функціональної організації ней- 
ронних структур стовбурної ча¬ 
стини мозку. Держ. премія УРСР, 
1976. 
ЛИМАРСТВО — кустарний про¬ 
мисел по виробництву з вичиненої 

шкіри-сириці (лимарщини) дріб¬ 
них шкіряних речей. Відоме ба¬ 
гатьом народам. Тривалий час було 
складовою частиною чинбарства. 
В Київській Русі з шкіри виготов¬ 
ляли взуття, шапки, сідла, сагай¬ 
даки, щити, дорожні торбини, об¬ 
кладинки для книг тощо. За літо¬ 
писними даними, серед давньорус. 
лимарів вже існувала певна спеціа¬ 
лізація (напр., тульники виготов¬ 
ляли сагайдаки — тули). В 15— 
16 ст. у Києві і Львові були цехи 
лимарів і кушнірів. До серед. 
19 ст. в Л. застосовували виключно 
ручну працю. Згодом Л. перетво¬ 
рилося на галузь промисловості, 
лимбн, цитрина (Скгиз Іітоп)— 
вічнозелена субтропічна плодова 
рослина родини рутових. Похо¬ 
дить з Пд.-Сх. Азії. Дерево зав¬ 
вишки до 7 м. Листки шкірясті, 
овальні, загострені, світло-зелені. 
Квітки двостатеві, білі, в пазухах 
листків, одиночні або парні, на кін¬ 
цях гілок іноді в китицях. Плід — 
багатогнізда ягода, овальна, світло- 
жовта, з соковитим м’якушем: 
його сік містить 5—7,2% лимон¬ 
ної кислоти і вітаміни С (50—150 
мг%), В та ін. З плодів виготов¬ 
ляють соки, напої, цукати. З шкір¬ 
ки плодів, листків, пагонів і кві¬ 
ток добувають ефірну олію, про¬ 
топектин і цедру, які використову¬ 
ють у харч, пром-сті. В дикому ста¬ 
ні невідомий. Розводять в Серед¬ 
земномор’ї, СШАта ін. В СРСР Л. 
культивують здебільшого на Чор¬ 
номорському узбережжі Кавказу, 
а також в Азербайджані. Урожай¬ 
ність 150—300 плодів з дерева. 
Іл. с. 138. 
ЛИМбННА КИСЛОТА — три- 
основна органічна оксикислота 
(СН?СООН)2 С(ОН)СООН. Кри¬ 
сталізується з однією молекулою 
води. Безводна Л. к. має іПЛ 153° С, 
гідрат 70—75° С. Добре розчинна 

ЛИМОННА 
КИСЛОТА 

В. С. Лизогуб. 

М. Линьков. 

Лиманне зрошення. 1. Схема ярусного лиману в заплаві річ¬ 
ки. 2. Схема ярусного лиману на схилі. 3. Схема ярусного 
лиману, що наповнюється скидними водами з водосховища: 
1 — розподільний лиман; 2 — водоспускний канал; З — во¬ 
досховище; 4 — гребля; 5 — водозлив; 6 — сектори лиманів; 
7 — розподільний вал зі спрямованими дамбами. 

Умовні позначення: 4 < г гті 
«мм» і Огороджу вальні вали . 
9 Водоспусни 
^ Гребля 
— Напрям спусну 

Умовні позначення: 
«м*» Водо затримуючі вали 
-Межа затоплення 
—— Напрям спусну 
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лимонник 

Лимон. Гілка з плодом 
і квіткою та поперечний 
розріз плода. 

Лимонник китайський: 
1 — квітучий пагін; 
2 — маточкова квітка; 
3 — плоди. 

Липа серцелиста. Гілка 
з квітками і плоди. 

Лин. 

у воді та спирті, погано — в біль¬ 
шості органічних розчинників. Ут¬ 
ворює солі — цитрати. Л. к. 
поширена у природі: є в деяких 
ягодах, фруктах (цитрусових), у 
листях бавовнику і махорки. У 
пром-сті її одержують з махорки, 
частіше — зброджуванням цукру 
або патоки за допомогою грибка 
Азрегеіііиз пі^ег або ін. грибків 
(див. Лимоннокисле бродіння). За¬ 
стосовують у харч, і текст, 
пром-сті, медицині, фотографії, в 
хім. аналізах тощо. 
ЛИМбННИК (ЗсЬізапсІга) — рід 
рослин род. схізандрових. Дере¬ 
в’янисті листопадні або вічнозеле¬ 
ні ліани з специфічним запахом 
лимона. Листки прості, черешкові, 
цілокраї або зазубрені. Квітки 
пазушні, поодинокі або в мало- 
квіткових суцвіттях, роздільно¬ 
статеві, дводомні. Плоди — округ¬ 
лі соковиті ягоди, розташовані на 
видовженому квітколожі у вигляді 
прямого нерозгалуженого грона. 
25 видів, поширених у Пд.-Сх. 
Азії і Пн. Америці. В СРСР, у 
т. ч. в УРСР, в культурі — 1 вид: 
Л. китайський (5. сЬіпепзіз) — 
технічна, харчова, лікарська і де¬ 
коративна рослина. Плоди і на¬ 
сіння Л. к. містять цукри, орга- 
ніч. к-ти, вітаміни С і Е, пектин, 
ефірні й жирні олії, тонізуючі ре¬ 
човини схізандрин і схізандрол, 
стерини, смоли. А. П. Лебеда. 
ЛИМОННОКЙСЛЕ БРОДЇН- 
НЯ — окислення грибами з родів 
Азрег^іИиз та РепісіИіит вугле¬ 
водів, деяких спиртів і органічних 
кислот до лимонної кислоти. По¬ 
ряд з останньою в процесі Л. б. 
утворюються глюконова та щавле¬ 
ва к-ти. Практичне значення має 
добування лимонної к-ти з вугле¬ 
водів з використанням Азрег^іі- 
Іиз пісег. Л. о. застосовується для 
потреб медицини, конд. пром-сті 
тощо. 
ЛИН (Тіпса Ііпса) — риба родини 
коропових. Населяє прісноводні 
водойми Європи та ріки Сибіру — 
до Єнісею включно. Довж. ЗО— 
50 см, жива маса 1—1,5 кг. Тіло 
товсте, вкрите дрібного лускою і 
слизом. Спина темно-зелена, боки 
бурі з золотистим полиском, плав¬ 
ці темно-сірі, черево сірувато- 
біле. Рот невеликий з вусиками. 
Тримається переважно стоячих, 
замулених і зарослих водойм. Ста¬ 
тевої зрілості досягає на 3—4-му 
році життя, ікру відкладає в трав¬ 
ні — липні по 300—400 тис. ікри¬ 
нок. Живиться донними без¬ 
хребетними і рослинами. Об’єкт 
ставкового рибного господарства. 
Промислове значення невелике. 
ЛИННИЧСНКО Іван Андрійович 
[12 (24). X 1857, Київ — 9.УІ 
1926] — рос. бурж. історик. Закін¬ 
чив Київ, ун-т (1879). З 1896 — про¬ 
фесор Новоросійського ун-ту в 
Одесі. Автор праць «Віче в Київ¬ 
ській області» (1881), «Взаємовід¬ 
носини Русі і Польщі до пол. XIV 
ст.» (ч. 1, 1884), «Риси з історії ста¬ 
нів V Південно-Західній Галиць¬ 
кій Русі XIV—XV ст.» (1894) та 
ін. Був послідовником держ. шко¬ 
ли (див. Юридична школа). Істо¬ 
рію України розглядав з позицій 
велико держ. шовінізму. Окремі 
праці Л. з історії Галичини міс¬ 
тять значний фактичний матеріал 
і зберігають довідкове значення. 

линбвиця — селище міського 
типу Прилуцького р-ну Черніг. 
обл. УРСР. Розташована на р. 
Руді (прит. р. Удаю). Залізнична 
станція. 3,9 тис. ж. (1980). В Л.— 
цукр. комбінат, філіал Прилуць¬ 
кого комбінату хлібопродуктів. 2 
заг.-осв. школи, лікарня; будинок 
культури, б-ка. В 1844—45 в 
Л. приїздив Т. Г. Шевченко. На 
тер. Л. виявлено кургани бронзо¬ 
вого віку, ранньослов’ян. могиль¬ 
ник черняхівської культури та 
курганний могильник часів Київ¬ 
ської Русі. Перша згадка про Л. 
в істор. джерелах датується 1629. 
ЛИНЯННЯ — періодичне оновлен¬ 
ня зовнішніх покривів у тварин. 
Л. властиве членистоногим та дея¬ 
ким ін. безхребетним, земновод¬ 
ним, плазунам (у черепах і кроко¬ 
дилів Л. часткове), птахам, ссав¬ 
цям. У безхребетних (ракоподіб¬ 
них, павукоподібних, багатоні¬ 
жок, комах тощо) — це пов’язана 
з певними віковими стадіями змі¬ 
на хітинового (див. Хітин) по¬ 
криву, яка забезпечує можливість 
росту. У земноводних і плазунів 
Л. являє собою періодичну зміну 
верхніх шарів епідермісу в міру 
їх зроговіння та зношування; його 
частота визначається температур¬ 
ними умовами (взимку Л. припи¬ 
няється). Л. ссавців і птахів — 
це не тільки оновлення зношених 
зовн. покривів (пір’я або хутра), 
а й пристосування, що забезпечує 
вікову і сезонну зміну покривів, 
з якою часто пов’язана і зміна за¬ 
барвлення тварин; залежить від 
ряду факторів, у т. ч. від світло¬ 
вого режиму. У період Л. у тва¬ 
рин значно підвищується обмін 
речовин, зростає потреба у вітамі¬ 
нах, мінеральних речовинах, під¬ 
вищується збудливість; тварини 
втрачають у вазі. Тому свійські 
тварини в період Л. потребують 
кращого догляду. 
ЛИНЬКбВ Михась [Михайло Ти- 
хонович; 18 (ЗО).XI 1899, с. За- 
зиби, тепер Ліозненського р-ну 
Вітеб. обл.— 21.IX 1975, Мінськ] 
— білорус, рад. письменник, нар. 
письменник БРСР (з 1962), акад. 
АН БРСР (з 1953). Член КПРС 
з 1926. Друкуватися почав 1919. 
Збірки «Оповідання» (1927), «Гой» 
(1929), «Андрій Лєтун» (1930). 
Повість «Останній звіринець» 
(1930) та зб. оповідань «На вели¬ 
кій хвилі» (1938) — про класову 
боротьбу в період відбудови нар. 
г-ва та колективізації. У романі 
«На червоній цілині» (1934) пока¬ 
зав життя білорус, народу в до¬ 
жовтневий період. Зб. оповідань 
«Остап» (1944) та роман-епопея 
«Незабутні дні» (1948—58) — про 
подвиг білорус, народу у роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Автор творів 
для дітей, літературозн. праць, 
статей про Т. Шевченка. Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Портрет с. 137. 
Те.: Збор твора#, т. 1—4. Мінск, 
1967—68; У к р. п е р е к л. —Ми¬ 
кол ка-паровоз. К., 1955; [Оповідан¬ 
ня]. В кн.: Білоруські оповідання. 
К., 1957; Рос. перек л.— Неза- 
бьіваемьіе дни, кн. 1—2. М., 1979. 

І. Д. Бажинов. 
ЛЙПА (Тіїіа) — рід рослин роди¬ 
ни липових. Дерева заввишки 
15—50 м. Листки чергові, прості, 
серцевидні, гострозубчасті по краю. 
Квітки двостатеві, жовті або жов¬ 

тувато-білі, невеликі, запашні, зі¬ 
брані в щитковидні напівзонтики. 
Плід — одно- або двонасінний го¬ 
рішок. Понад 50 видів, пошир, у 
помірній зоні Пн. півкулі. В СРСР 
понад 15 дикорослих видів, з них 
в УРСР — 6. Найпоширеніша Л. 
серцелиста (Т. согсіаіа) з 
густою широкою кроною; росте в 
листяних і мішаних лісах, серед 
чагарників. Л. вирощують у садах 
і парках. Квітки містять ефірну 
олію, сапоніни, дубильні речови¬ 
ни, каротин, вітамін С. Настій 
з сухих квіток («липовий цвіт») 
використовують як потогінний і 
заспокійливий засіб. Л.— добрі 
медоноси. Легку, без’ядерну дере¬ 
вину Л. широко використовують 
у токарному, різьбярському і сто¬ 
лярному вироби. З кори Л. заго¬ 
товляють лико для рогож, коши¬ 
ків, мотузків тощо. 

Н. Ф. Колибіна. 
ЛЙПЕЦЬК — місто, центр Липец. 
обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на р. Воронежі (бас. Дону). 
Залізнична станція. 405 тис. ж. 
(1980). Згадується в літописах з 
13 ст. Зруйнований татарами 1284. 
В 1709 с. Липівку, в якому 1702 
було споруджено чавунний завод, 
перейменовано на с. Липецькі За¬ 
води (слобода Липські Залізні За¬ 
води). З 1779 Л.— місто. В 1879 
тут відбувся з’їзд революц. народ¬ 
ників. С.-д. орг-ції створено на 
поч. 20 ст. Рад. владу встановлено 
в листопаді 1917. У пром. комплек¬ 
сі міста провідне місце посідає 
чорна металургія, машинобудуван¬ 
ня та металообробка. Гол. підпри¬ 
ємства: Новолипецький металур¬ 
гійний завод та Липецький трак¬ 
торний завод; з-ди: металург. 
«Вільний сокіл», «Центроліт», 
верстатобуд., пускових двигунів, 
об’єднання «Липецьксантехніка». 
Пром-сть буд. матеріалів та кок¬ 
сохімія. Вироби, харч, продуктів, 
швейних виробів і меблів. 2 ТЕЦ. 
Політех. та пед. ін-ти, ф-т Все¬ 
союзного заочного фінанс.-екон. 
ін-ту, 6 серед, спец. навч. закла¬ 
дів, Всесоюзний н.-д. і проект¬ 
ний ін-т по переробці брухту 
чорних металів. Театри — драм, 
та ляльок, філармонія. Музеї: 
краєзнавчий та Г. В. Плеханова. 
Л.— грязьовий і бальнеологічний 
курорт (відкритий 1805). Функ¬ 
ціонує цілий рік. Лікувальні за¬ 
соби: торф’яні грязі, джерела гід- 
рокарбонатно-кальцієво-магнієві і 
сульфатно- хлори дно-натрієві, во¬ 
ди яких з вмістом заліза вико¬ 
ристовують для пиття і ванн. Пока¬ 
зання: захворювання органів руху, 
нервової системи, шкірні, гінеко¬ 
логічні, органів травлення. 
лйпецька Область — у скла¬ 
ді РРФСР. Розташована в центр, 
частині Сх.-Європ. рівнини. Утво¬ 
рена 6.1 1954. Площа 24,1 тис. км2. 
Нас. 1224 тис. чол. (на 1.1 1980). 
Осн. населення — росіяни. Міськ. 
нас.— 57%. Поділяється на 18 ра¬ 
йонів, має 8 міст та 6 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Липецьк. Л. о. 
нагороджено орденом Леніна 
(1967). Більшу частину тер^ об¬ 
ласті займає Середньоросійська 
височина, розчленована ярами та 
балками (вис. 170—260 м). Поши¬ 
рені карстові форми рельєфу (див. 
Карст). На Сх.— Оксько-Донська 
рівнина (вис. 150—170 м). Корис- 



ні копалини: вапняки, доломіти, 
мергель, вогнетривкі глини, квар¬ 
цові піски, торф, залізисті міне¬ 
ральні води і грязі. Клімат помір¬ 
но континентальний. Пересічна т-ра 
січня —10, —11°, липня +19, +20°. 
Опадів 450—500 мм (максимум — 
влітку). Гол. ріка — Дон; його 
найбільші притоки: Сосна, Краси¬ 
ва Меча (праві), Воронеж з Мати- 
рою та ін. Грунти переважно чорно¬ 
земні, в заплавах річок — алюві¬ 
альні. Значні ділянки зайняті пі¬ 
щаними і супіщаними грунтами. 
Л. о. розташована в лісостеповій зо¬ 
ні. Під лісом (дуб, береза, сосна, 
клен, ялина) — бл. 8,3% тер. об¬ 
ласті. На Пд. Сх.— частина 
Воронезького заповідника. Г-во об¬ 
ласті характеризується поєднан¬ 
ням розвинутої пром-сті, зокрема 
чорної металургії, машинобуду¬ 
вання та металообробки, з с. г. 
зерново-тваринницького напряму. 
Чорна металургія представлена 
Новолипецьким металургійним за¬ 
водом та з-дом «Вільний сокіл». 
Залізна руда надходить з Курсь¬ 
кої магнітної аномалії. Добу¬ 
вають вапняки та доломіти (доло¬ 
мітовий комбінат у Данкові). Осн. 
спеціалізація машинобудування та 
металообробки — вироби, тракто¬ 
рів, металорізальних верстатів, 
ливарного устаткування. Розви¬ 
вається також хім., буд. матеріа¬ 
лів, харч, (цукр., консервна, м’яс¬ 
на, тютюнова) та легка (шкіряна, 
вироби, мережив) пром-сть. Гол. 
пром. центри: Липецьк, Єлець, 
Данков, Грязі, Чаплигін. С.-г. 
угіддя займають понад 80% тер. 
області. Вирощують зернові (пше¬ 
ниця, жито, ячмінь, овес, просо, 
гречка), технічні (цукр. буряки, 
соняшник, картопля) і кормові 
культури, а також махорку. Са¬ 
дівництво. Розвинуті мол.-м’ясне 
скотарство, свинарство та м’ясо- 
вовнове вівчарство. Для внутр. 
і зовн. перевезень використовують 
залізнич. (магістралі Москва — 
Єлець — Донбас, Москва — Грязі 
— Воронеж—Ростов-на-Дону, Рига 
— Орел — Липецьк — Волгоград, 
що перетинають область) та авто- 
моб. транспорт. Аеропорт у Ли- 
пецьку. Тер. Л. о. перетинає газо¬ 
провід Ставрополь — Москва. 
У Л. о.— політех. і 2 пед. ін-ти 
(Липецьк, Єлець), Всесоюзний н.- 
д. та проектний ін-т по переробці 
брухту чорних металів, 20 серед, 
спец. навч. закладів. Театри — 
драм, та ляльок у Липецьку; кра¬ 
єзнавчі музеї (Липецьк, Єлець, 
Данков, Усмань), меморіальний му¬ 
зей Л. М. Толстого у с-щі Лев Тол- 
стой. У Липецьку — один з най¬ 
старіших у країні бальнеогрязьо¬ 
вих курортів. 
ЛЙПИЦЬКА КУЛЬТУРА — архе¬ 
ологічна культура населення Верх¬ 
нього Придністров’я 1 ст. до н. е.— 
З ст. н. е. Назва — від с. Верхньої 
Липиці Рогатинського р-ну Івано- 
Фр. обл., поблизу якого в кін. 
19 ст. було виявлено могильник 
цієї культури. Вивчення пам’яток 
Л. к. (поселень, могильників і 
скарбів монет) почалося в 30-х рр. 
20 ст. Поселення Л. к. (див. Верх- 
ньолипицьке поселення, Незви- 
ське поселення) являли собою не- 
укріплені селища переважно на 
берегах річок. На поселеннях вияв¬ 
лено залишки напівземлянкових і 

наземних жител. Поховання — 
грунтові без насипів. Поховальні 
обряди — трупопокладення і тру- 
поспалення. У пам’ятках Л. к. 
поряд з ліпним трапляється гон¬ 
чарний посуд (миски, глеки, широ¬ 
кі вази тощо). Серед металевих 
виробів — залізні ножі, долота, 
сокирки, ключі, предмети озброєн¬ 
ня, бронзові прикраси. Основою 
г-ва племен Л. к. було землеробст¬ 
во. Вони перебували на стадії пер¬ 
віснообщинного ладу. Численні 
знахідки римських монет і при¬ 
візних металевих виробів, глиня¬ 
ного, бронзового і скляного посуду 
свідчать про зв’язки носіїв Л. к. з 
населенням рим. провінцій. Питан¬ 
ня про етнічну належність Л. іс. 
остаточно не розв’язане. Іл.с. 140. 
Літ.: Смішко М. Ю. Липицька куль¬ 
тура. В кн.: Археологія Української 
РСР, т. 3. К., 1975; Цигилик В. М. 
Населення Верхнього Подністров’я 
перших століть нашої ери. К., 1975. 

^ М. Ю. Смішко. 
ЛИПКСЗВСЬКА Лідія Яківна 
[28.IV (10.У) 1882, с. Бабин, тепер 
Кельменецького р-ну Чернів. обл.— 
22.III 1958, Бейрут, Ліван] — рос. 
співачка (колоратурне сопрано). 
В 1906 закінчила Петерб. консер¬ 
ваторію. В 1906—16 (з перервами) 
— солістка Марийського театру в 
Петербурзі. В 1909—14 гастролю¬ 
вала в містах Зх .Європи й Пн. Аме¬ 
рики. Часто виступала в містах 
України (Київ, Харків, Одеса, 
Катеринослав та ін.). З 1917 жила 
за кордоном. У 1939—41 викладала 
спів у Кишинівській, 1945—50 — 
Тимішоарській (Румунія), з 1950 — 
в Паризькій консерваторіях. Пар¬ 
тії: Наталка («Наталка Полтавка» 
Лисенка), Татьяна («Євгеній Онє- 
гін» Чайковського), Розіна («Се¬ 
вільський цирульник» Россіні). В 
концертах виконувала укр. нар. 
пісні. Гастролювала в СРСР (1927 
—29; виступала на Україні — Київ, 
Одеса, Дніпропетровськ, Харків). 
Літ.: Арабаджиу Р. Очарованная 
песней. Кишинев, 1977. 

Р. Я. Пилипчук. 

ЛИПНЕВА МОНАРХІЯ — пері 
од в історії Франції від липневої 
революції 1830 до революції 1848 
у Франції. В 1830—48 державою 
правила фінанс. аристократія на 
чолі з королем Луї-Філіппом. 
ЛИПНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1830 у 
Франції — бурж. революція; по¬ 
кінчила з дворянською монархією 
Бурбонів (режим Реставрації) і 
встановила владу буржуазії в осо¬ 
бі короля Луї-Філіппа. Приводом 
до Л. р. були ордонанси Карла X. 
видані 26.VII: про розпуск палати 
депутатів, обмеження кількості ви¬ 
борців, запровадження суворої 
цензури друку та ін. Рушійна сила 
Л. р.— робітники, ремісники, дріб¬ 
на і серед, буржуазія, студентство, 
офіцерство. 27—29.VII революція 
перемогла в Парижі, потім — у 
провінції. Нац. гвардія і частина 
королівських військ перейшли на 
бік повсталих. Карл X втік до 
Англії і 2.VIII зрікся престолу. 
Слабкість респ. груп і демократич¬ 
них сил, неорганізованість робітн. 
класу дали змогу великим банкі¬ 
рам, фінансистам і пром. магна¬ 
там прийти до влади, що було за¬ 
кріплено в конституції— «Хартії 
1830». Л. р. сприяла прискоренню 
капіталістичного розвитку держави 
й посиленню боротьби між проле¬ 

таріатом і буржуазією. В Л. р. 
брали участь представники пере¬ 
дової Росії М. А. Кологривов, 
М. М. Кир’яков (з Одеси), С. Д. 
Полторацький. Л. р. завдала сер¬ 
йозного удару системі Священного 
союзу. Т. Г. Солтановська. 
ЛИПНЕВИМ МАНІФЕСТ 1944 — 
перший держ. акт Народної Поль 
щі. Прийнятий 22 .VII Польським 
комітетом національного визво¬ 
лення (ПКНВ) в м. Хелмі. Прого¬ 
лосив перехід держ. влади до рук 
трудящих в особі Крайової Ради 
Народової, її виконавчого органу — 
ПКНВ; відновив польс. держав¬ 
ність і демократичні свободи; на¬ 
креслив широку програму соціаль¬ 
них реформ. Л. м. скасував реак¬ 
ційну конституцію 1935 і закони 
періоду нім.-фашист, окупації; за¬ 
кликав до повного визволення 
Польщі в союзі з Рад. Армією 
Л. м. підкреслив, що питання рад.- 
польс. кордону має бути врегу¬ 
льоване на основі принципу: 
польс. землі — Польщі, укр., біло¬ 
рус. і лит. землі — Рад. Україні, 
Рад. Білорусії і Рад. Литві, 
липневі ДНІ 1917 — політ 
криза, третя після Квітневої кри¬ 
зи 1917 і Червневої кризи 1917 в 
Росії в період після Лютневої 
бурж. - демократичної революц і ї, 
зумовлена імперіалістичною полі¬ 
тикою бурж. Тимчасового уряду. 
Приводом до кризи став невдалий 
наступ рос. військ на фронті. З (16). 
VII в Петрограді стихійно відбули¬ 
ся демонстрації солдатів і робітни¬ 
ків, що загрожували перерости у 
збройні виступи проти Тимчасово¬ 
го уряду. Більшовики, вважаючи 
такий виступ передчасним, виріши¬ 
ли надати демонстрації мирного 
характеру. 4 (17).VIІ в демонстра¬ 
ції, що проходила під лозунгом 
«Вся влада Радам!», взяло участь 
500 тис. чол. Учасників її привітав 
В. І. Ленін. Демонстрантів обстрі¬ 
ляли війська Тимчасового уряду, 
який погодив свої дії з есеро-мен- 
шовицьким керівництвом Всерос. 
Центр, виконавчого к-ту Рад. 
Контрреволюція перейшла в на¬ 
ступ у всіх районах Росії. ДіїТим- 
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Л. Я. Липковська. 

3. П. Лисак. 
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НІ СТРАЙКИ 1914 

Липицька культура. 
Речі з пам’яток: 
1 і 2 — глиняні глечик 
і чарка; 3 і 4 — бронзо^ 
ві фібула (застібка) й 
прикраса. 

Липські стоянки. 
Крем’яне рубальне 
знаряддя. 

Липучка їжакова: 
1 — нижня і верхня 
частини рослини; 2 — 
плід. 

Лисиця звичайна. 

часового уряду підтримала бурж.- 
націоналістична Центральна рада. 
За згодою її та есеро-меншовицької 
більшості Київ. Ради робітн. депу¬ 
татів юнкери і козаки 5 (18).VII 
розгромили приміщення Київ, к-ту 
більшовиків і заарештували чле¬ 
нів к-ту. Антиурядові демонстрації 
відбулися в Москві, Іваново-Воз¬ 
несенську, Орєхово-Зуєві, Крас¬ 
ноярську, Томську та ін. містах. 
Л. д. привели до розмежування 
сил революції і контрреволюції. 
Буржуазія перейшла у відкритий 
наступ проти трудящих, більшо¬ 
вицької партії. Тимчасовий уряд 
розформував ряд революц. частин, 
запровадив на фронті смертну 
кару. Замість двовладдя в країні 
було встановлено єдиновладдя 
буржуазії, оскільки угодовське 
керівництво Рад перейшло на 
її бік. Мирний розвиток революції 
став неможливим. Шостий з'їзд 
РСДРП(б) визначив курс на 
збройне повстання трудящих. 

Р. Г. Симоненко. 
липневі ПОЛІТИЧНІ СТРАЙ¬ 
КИ 1914 — страйки солідарності 
рос. пролетаріату зі страйкуючими 
робітниками Баку (див. Бакин¬ 
ські страйки). Страйк нафтовиків 
підтримав пролетаріат усієї Ро¬ 
сії. 24.VI (7. VII) на заклик біль 
шовиків в знак солідарності з 
бакинцями виступили робітники 
Москви. Особливо гостро прохо¬ 
дили виступи робітників Петер¬ 
бурга. З (16).VII між страйкуючи¬ 
ми робітниками Путіловського за¬ 
воду і поліцією відбулася сутичка, 
в якій двох робітників було вбито 
і 50 поранено. 9 (22).VII на вулицях 
міста з’явилися барикади. 11 (24). 
VII політ, страйк у Петербурзі став 
загальним, охопивши 200 тис. чол. 
Страйки і демонстрації солідар¬ 
ності з бакинськими робітниками, 
страйки протесту проти розстрілу 
путіловців прокотилися в Москві, 
Ризі, Варшаві, Лодзі та ряді пром. 
центрів України. Відбулися ви¬ 
ступи на ЗО найбільших підпри¬ 
ємствах Харкова Ц5—9 (18—22)], 
на 13 підприємствах Києва [9— 
14 (22—27)], на 17 підприємствах 
Одеси [10 (23)]. Найбурхливішим 
був страйк солідарності суднобу¬ 
дівників у Миколаєві 10—12 (23— 
25).VII. Понад 11 тис. робітників 
миколаївських заводів «Наваль» 
і «Руссуд* прийняли на спільному 
мітингу запропоновану більшови¬ 
ками резолюцію протесту і рушили 
до міста. Але по дорозі їх зупинили 
й обстріляли війська та поліція 
5 робітників було тяжко поранено. 
Політ, страйк у Херсонській губ. 
тривав до 14 (27).VII, охопивши 
ЗО пром. підприємств. Л. п. с. 
свідчили про назрівання революц. 
кризи в країні. ю. П. Лавров. 
ЛЙПОВА ДОЛЙНА — селище 
міського типу Сум. обл. УРСР, 
райцентр, при впадінні р. Липів- 
ки в Хорол (бас. Дніпра), за 80 
км від залізнич. ст. Ромни. 4,8 
тис. ж. (1980). Виникла у 1-й пол. 
17 ст. До возз’єднання України з 
Росією 1654 село належало Я. 
Вишневецькому. Рад. владу вста¬ 
новлено в січні 1918. З 1962 Л. Д.— 
с-ще міськ. типу. У селищі — мас¬ 
лоробний, хлібний, цегел ний, 
овочеконсервний, комбікормовий 
з-ди, харч, комбінат, цех Р мен- 
ського з-ду замінників незбираного 

молока, птахоінкубаторна станція, 
міжколг. буд. орг-ція, райсільгосп- 
техніка, міжколг. об’єднання «Пта- 
хопром», комбінат побутового об¬ 
слуговування. 4 заг.-осв. і музична 
школи, лікарня, 2 будинки культу¬ 
ри, 2 клуби, 5 бібліотек. 
ЛЙПОВЕЦЬ — селище міського 
типу Війн. обл. УРСР, райцентр. 
Розташований на р. Собі (прит 
Пд. Бугу), за 13 км від залізнич. 
ст. Липовець. 7,2 тис. ж. (1980). За 
істор. джерелами (1545), Л. існує 
з 14—15 ст. Після Люблінської 
унії 1569 Л. входив до складу 
шляхет. Польщі. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) Л. у складі Право¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено 
в грудні 1917. З 1925 Л.— с-ще 
міськ. типу. У селищі — заво¬ 
ди: дослідний Всесоюзного наук.- 
пром. об’єднання «Ремдеталь» та 
прод. товарів, мол. цех Війн, 
міського мол. з-ду, міжколг. буд. 
орг-ція, райсільгосптехніка, бу¬ 
динок побуту. 4 заг.-осв. та музич¬ 
на школи, 2 лікарні. Будинок 
культури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
В Л. народилися академік АН 
УРСР П. А. Тутковський, нар. 
артист УРСР П. С. Столярський, 
професор-дефектолог А. В. Воло- 
димирський. 
лйповЄцький РАИбН — у 
пн.-сх. частині Війн. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа бл. 1 тис. 
км2. Нас. 54,0 тис. чол. (1980). У 
р-ні — 62 нас. пункти, підпоряд¬ 
ковані 2 селищним і 21 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — смт 
Липовець. Л. р. розташований у 
межах Придніпровської височини. 
Корисні копалини: граніт, каолін, 
піски, глини. Гол. річки — Десна 
і Соб (бас. Пд. Бугу). Грунти чор¬ 
ноземні та опідзолені.Лежить у 
лісостеповій зоні. Під лісами (дуб, 
граб, ясен, клен, сосна) — 4,4 тис. 
га. Гол. галузі пром-сті — маш.-буд. 
(Турбівський маш.-буд. і Липове- 
цький дослідний Всесоюзного на¬ 
ук.-пром. об’єднання «Ремдеталь» 
з-ди) та харчова (Турбівський 
цукр., Липовецький прод. товарів 
з-ди). Є також Турбівський скло¬ 
робний з-д, Росошанське паперо¬ 
ве вироби. Понінківської паперової 
ф-ки, Турбівський каоліновий з-д 
та ін. 2 будинки побуту. Спеціалі¬ 
зація с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого і тваринництво м’я¬ 
со- мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1980 становила 84,7 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 79,9 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
горох, цукр. буряки. Скотарство, 
птахівництво. В Л. р.— 22 колгос¬ 
пи, 5 міжколг. підприємств (по 

птахівництву, переробці кормів, 
рибне, по вироби, яловичини і сви¬ 
нини), райсільгосптехніка з ви 
робничим відділенням. Залізнич¬ 
ні станції — Липовець і Турбів. 
Автомоб. шляхів — 305 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 261 км. 
У районі — 41 заг.-осв. та музична 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще 
(с. Зозів); 45 лік. закладів, у т. ч. 
7 лікарень. 21 будинок культури, 
21 клуб, кінотеатр, 50 кіноустано¬ 
вок, 46 б-к. Архіт. пам’ятка 
— палац (18ст.)ус. Нападівці. У 
с. Лозуватій Л. р. народилися укр. 
рад. режисер Є. І. Головатюк та 
укр. рад. театр, художник І. М. 
Бурячок, у с. Кобильні — укр. 
рад. художник С. П. Джус, у с. 
Конюшівці — укр. рад. письмен¬ 
ник В. С. Земляк. У Л. р. вида¬ 
ється газ. «Нове життя> (з 1931). 

М. С Пасена. 
4ИПОВОДОЛЙНСЬКИИ РА- 
ибн — на Пд. Сумської обл. 
УРСР Утворений 1923. Площа 
0,9 тис. км2. Нас. 29,0 тис. чол. 
(1980). У районі — 75 населених 
пунктів, підпорядкованих селищній 
і 14 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Липова Долина. Л. р. 

розташований на Придніпровській 
низовині. Гол. корисна копалина — 
цегельна глина. Річки — Хорол, 
Грунь (бас. Дніпра). Грунти чорно¬ 
земні. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (липа, клен, ясен, дуб) 
займають 5,2 тис. га. Найбільші 
промислові підприємства: липово- 
долинські хлібний і комбікор¬ 
мовий з-ди, Бірківський коно¬ 
плезавод та ін. Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Липова До¬ 
лина) і 7 будинків побуту. Спеціа¬ 
лізація с. г.— землеробство зерно¬ 
во-буряківничого і тваринництво 
м’ясо-мол. напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 73,8 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 65,5 тис. га. 
Гол. культури: озима пшениця, 
цукр. буряки, коноплі. У Л. р.— 
12 колгоспів, 2 радгоспи, райсіль¬ 
госптехніка з виробничим відді¬ 
ленням. Автошляхів — 220 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 162 
км. У районі — 25 заг.-осв. і му¬ 
зична школи, сільс. профес.-тех. 
уч-ще; 45 лік. закладів, у т. ч. 
6 лікарень. 16 будинків культури 
і ЗО клубів, кінотеатр, 49 кіноуста¬ 
новок, 29 б-к. У с. Русанівці Л. р. 
народився укр. рад. літературо¬ 
знавець Л. М. Новиченко, в с. 
Хоменковому — укр. рад. худож¬ 
ник і поет Н. X. Онацький, у 
с. Синівці — укр. рад. вчений 
у галузі гідротех. буд-ва П. С. 
Сліпченко. В районі видається газ. 
«Ленінський прапор» (з 1932). 

О. В. Климов 
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ЛЙПСЬКИЙ Володимир Іполи- 
тович [27.11 (11.III) 1863, с. Са¬ 
мостріли. тепер Корецького р-ну 
Ровен. оол.— 24.11 1937, Одеса] — 
український рад. ботанік, чл.-кор. 
АН СРСР (з 1928), академік АН 
УРСР (з 1919; 1921—22 — віце- 
президент, а 1922—28 — президент 
АН УРСР). Закінчив колегію П. 
Галагана в Києві (1881), Київ, ун-т 
(1886). З 1887 працював у цьому ж 
ун-ті; 1894—1917 — співробітник 
Бот. саду в Петербурзі (Петрогра¬ 
ді); з 1928 до кінця життя — дирек¬ 
тор Бот. саду в Одесі. Праці Л. 
присвячені питанням флористики, 
систематики та географії рослин. 
Вивчав рослинність Серед. Азії, 
Кавказу, України. Молдавії тощо. 
Описав 4 нові роди і понад 220 но¬ 
вих видів та різновидностей рос¬ 
лин. В 1930—31 Л. досліджував во¬ 
дорості Чорного м. (здобуті да¬ 
ні сприяли організації першого в 
УРСР заводу по виробництву йо¬ 
ду); 1927 Л. вивчав радіоактив¬ 
ні мінеральні джерела Житомир¬ 
ської обл. Ряд праць присвятив пи¬ 
танням історії вітчизн. ботаніки, 
гербарній справі, роботі бот. са¬ 
дів тощо. Ім’ям Л. вітчизн. та іно¬ 
земні ботаніки назвали бл. 45 нових 
видів рослин. 
Літ.: Барбарич А. 1. Володимир Іпо- 
литович Липський. К., 1958. 

ЛЙПСЬКІ СТОЯНКИ — група 
пізньопалеолітичних стоянок по¬ 
близу с. Липи Дубнівського р-ну 
Ровен. обл. В серед. 30-х рр. 20 
ст. відкрито і частково дослідже¬ 
но кілька стоянок. При розкопках 
у деяких з них виявлено культур, 
шари з кістками мамонта, залиш¬ 
ками вогнищ, кістковим вугіллям, 
розщепленими кременями тощо. 
Серед численних крем’яних виро¬ 
бів Л. с. інтерес становлять уні¬ 
кальні сокироподібні інструмен¬ 
ти. Такі знаряддя знайдено вперше. 
Це дає підставу віднести Л. с. до 
специфічної локальної культури 
пізньопалеолітичного часу на тер. 
Сх. Європи, а тер. пд.-зх. Волині 
розглядати як окрему пізньопалео- 
літичну етнокультур, область. 
ЛИПУЧКА (Барриіа) — рід тра¬ 
в’янистих рослин родини шорстко¬ 
листих. Листки лінійно-ланцетні 
цілісні, зісподу сіруваті від гус- 
юго опушення. Квітки голубі, 
дрібні, двостатеві, зібрані в су¬ 
цвіття— завиток. Плід із 4 горіш¬ 
ків до 3 мм завдовжки, вкритий ши¬ 
пиками, легко чіпляється до одягу, 
шерсті тварин. Бл. 50 видів, по¬ 
шир. переважно в помірній смузі 
Пн. півкулі, Пд. Африці і Пд. Аме¬ 
риці. В СРСР — понад 40 видів, 
у т. ч. в УРСР — 5. Найпоширені¬ 
ша Л. їжакова (Б. туозоііз, або 
Б. есЬіпаІа). Засмічує здебільшого 
озимі культури (пшеницю, жито), 
багаторічні трави; зустрічається 
в посівах ярих злакових, бобових 
і тех. культур. Заходи бо¬ 
ротьби. Старанно очищають на¬ 
сіння; своєчасно і якісно оброб¬ 
ляють грунт, застосовують гербі¬ 
циди тощо. 
ЛИСАК Зінаїда Петрівна (н. 20. 
VII 1930, Запоріжжя) — укр. рад. 
співачка (меццо-сопрано), нар. арт. 
УРСР (з 1978). Член КПРС з 1966. 
Після закінчення Одес. консер¬ 
ваторії ім. А. Нежданової працює 
в Одес. театрі опери та балету. 
Партії: Оксана («Загибель ескад¬ 

ри» Губаренка), Любаша («Царе¬ 
ва наречена» Римського-Корса- 
кова), Марина Мнішек («Борис 
Годунов» Мусоргського), Амнеріс, 
Еболі («Аїда», «Дон Карлос» Вер- 
ді) та ін. Портрет с. 139 
ЛЙСЕНКА М. В. МУЗ£И. Мемо¬ 
ріальний будинок-музей М. В. Ли- 
сенка — відділ Київського музею 
театрального, музичного та кіно¬ 
мистецтва; відкрито 1980 в будин¬ 
ку, де 1898—1912 жив укр. компо¬ 
зитор М. В. Лисенко. В окремих 
розділах представлені життєвий 
шлях, творча, пед. та громадська 
діяльність корифея укр. музики, 
матеріали про увічнення його па¬ 
м’яті. Тут зберігаються його осо¬ 
бисті речі — меблі, фотографії, 
нотні рукописи, листи, прижит¬ 
тєві нотні видання, худож. адреси, 
надіслані до 35-річчя творчої ді¬ 
яльності композитора, платівки 
із записами його фп. виступів. 
ЛЙСЕНКИ — укр. поміщики, 
власники земельних маєтностей на 
Лівобережній Україні у 18 — на 
поч. 20 ст. Походили з козацької 
старшини. Іван Якович Л. 
(р. н. невід.— п. 1699) — черніг. 
полковник (1669—71), генеральний 
осавул (1672—76), переяславський 
полковник (1677—78, 1690—92). 
Федір І в а н о в и ч Л. (р. н. 
невід.— п. 1751) — генеральний 
осавул (1728—41), генеральний 
суддя (1741—51). 
ЛИСЕНКО Андрій Віталійович 
[1851, с. Жовнине, тепер Чорно- 
баївського р-ну Черкас, обл.— 
8 (21).УІ 1910, Київ] — укр. ре¬ 
волюціонер, більшовик, лікар. 
Член РСДРП з 1905. Брат компо¬ 
зитора М. В. Лисенка. Закінчив 
Київ, ун-т (1876). Брав участь як 
доброволець у війні Сербії проти 
турків 1876 і в рос.-тур. війні 
1877—78. З 1884 працював ліка¬ 
рем у Знам’янці, пізніше завіду¬ 
вав місц. залізнич. лікарнею. У 
жовтні — грудні 1905 — голова 
Знам’янського страйкового к-ту 
залізничників. 29.XII 1905 (11.1 
1906) Л. був заарештований і вис¬ 
ланий до Вятки (тепер м. Кіров). 
У 1907 емігрував за кордон. У 
1910 повернувся до Києва. Автор 
спогадів «Між добровольцями 1876 
року» та драм, нарису «Заспокої¬ 
лось» про революц. події 1905. 
ЛЙСЕНКО Георгій Семенович 
[н. 8 (21) IV 1910, с. Валява, те¬ 
пер Городищенського р-ну Черкас, 
обл.] — укр. рад. кінорежисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1967). 
Після закінчення Київ, ін-ту театр, 
мист. (1940) працював актором, 
а з 1945 — гол. режисером Волин., 
Мелітопольського, Полтав. теат¬ 
рів. Роботу в кіно почав 1957. 
Фільми: «Якби каміння говорило» 
(1957, за оповіданнями Франка), 
«Таврія» (1959, за однойменним 
романом О. Гончара), «Літак від¬ 
літає о 9-й» (1961), «Перевірено — 
мін немає» (1965, спільна рад.- 
югосл. постановка), «Вогонь» 
(1974), «Білий круг» (1975). З 
1978 — художній керівник театру 
кіноактора Київ, кіностудії ім. 
О. П. Довженка, 
лисенко (Гур евич) Людмила 
Іванівна (н. 20.XI 1934, станція Та- 
мань Краснодарського краю) — 
укр. рад. спортсменка, засл. май¬ 
стер спорту (з 1960) з легкої атлети¬ 
ки, олімпійська чемпіонка (1960) 

з бігу на 800 м (2.043 — світовий 
рекорд). Десятиразова чемпіонка 
СРСР з бігу на 400 м (1955), 800 м 
(1955—56, 1959, 1961—62) та з 
кросу (1960—62, 1964). Нагоро¬ 
джена орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора. 
ЛИСЄНКО Марія Григорівна 
[н. 26.VII (8.VIII) 1914, с. Зелень- 
ки, тепер Миронівського р-ну Ки¬ 
їв. обл.] — новатор с.-г. вироби., 
Герой Соціалістичної Праці (1947). 
Член КПРС з 1947. В 1929—41 і 
1944—48 — ланкова колгоспу ім. 
Будьонного в с. Олександрі вка. 
Одна з організаторів масового ру¬ 
ху буряководів за одержання висо¬ 
ких урожаїв (у 1946 ланка, яку очо¬ 
лювала Л., виростила по 711 ц/га 
цукр. буряків). У 1948—55 — Л.— 
голова того ж колгоспу ім. Будьон¬ 
ного, а 1955—68 там же очолюва¬ 
ла ланку буряководів; з 1968 — 
персональний пенсіонер союзного 
значення. Л.— делегат XVII і 
XXII з’їздів Компартії України. 
Депутат Верховної Ради СРСР 2 
і 3-го скликань. Нагороджена орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. М. Н. Петренко. 
ЛЙСЕНКО Микола Віталійович 
[10 (22).III 1842, с. Гриньки, тепер 
Глобинського р-ну Полтав. обл.— 
24.Х (6.ХІ) 1912, Київ] — укр. 
композитор, основоположник укр. 
класичної музики. Заг. освіту 
здобув у приватних пансіонах Киє¬ 
ва (1852—55) та в Харків, гімна¬ 
зії (1855—59). Паралельно займав¬ 
ся музикою. В 1859 вступив на 
природничий ф-т Харків, ун-ту, 
через рік перейшов до Київського, 
який закінчив 1865. В ун-ті збли¬ 
зився з прогресивно настроєною 
молоддю. Записував і обробляв 
нар. пісні, брав участь у діяльності 
аматорського театру. В 1865—67 
Л. був мировим посередником у 
Таращанському пов. на Київщині. 
В 1867—69 навчався в Лейпціг- 
ській консерваторії (фортепіано і 
композиція). В 1868 написав пер¬ 
ший значний твір — «Заповіт» 
на слова Шевченка (для соліста, 
хору й фортепіано). В Лейпцігу 
Л. надрукував 1-у серію з «Музики 
до ,,Кобзаря" Шевченка», «Збір¬ 
ник українських пісень» (1-й— 
3-й вип. по 40 пісень) для голосу 
з ф-но. Повернувшись 1869 до 
Києва, віддався творчій, фолькло¬ 
ристичній, муз.-громад, і пед. ді¬ 
яльності. Написав оперету «Чор¬ 
номорці» (1872), оперу «Різдвяна 
ніч» (1873—82). В 1873 виступив з 
рефератом «Характеристика му¬ 
зичних особливостей українських 
дум і пісень, виконуваних кобзарем 
Вересаєм», який разом з ін. його 
теор. працями («Дума про Хмель¬ 
ницького і Барабаша», 1888; «Про 
торбан і музику пісень Відорта», 
1892; «Народні музичні інстру¬ 
менти на Україні», 1894) відіграв 
важливу роль у розвитку укр. муз. 
фольклористики. В 1874—76 Л. 
вдосконалював майстерність у М. 
Римського-Корсакова в Петербур¬ 
зі, де познайомився з М. Мусорг- 
ським, О. Бородіним, Ц. Кюї, 
критиком В. Стасовим. Передові 
муз.-естетичні погляди класиків 
рос. музики справили значний 
вплив на формування світогляду і 
творчих принципів Л. Під час пе¬ 
ребування в Петербурзі він про¬ 
пагував укр. нар. музику, влашту- 

ЛИСЕНКО 

В. І. Липський 

А. В. Лисенко. 

М. В. Лисенко 

М. Г. Лисенко. 
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ЛИСЕНКО 

Надгробок на могилі 
М. В. Лисенка в Києві. 
Скульптор Ю. І. Біло- 
стоцький. Бетон. 1939. 

І 
Пам’ятник М. В. Ли- 
сенку в Києві. Скульп¬ 
тор О. О. Ковальов, 
арх. В. Г. Гнєздилов. 
Бронза, граніт. 1965. 

{ 

М. Г. Лисенко. 

Лиска. 

вав кілька виступів кобзаря О. 
Вересая перед громадськістю. По¬ 
вернувшись до Києва, продовжував 
збирати й обробляти нар. пісні 
(всього вийшло 7 випусків по 40 
пісень для голосу з фортепіано, 
12 хорових десятків, 5 циклів об¬ 
рядових пісень тощо), організував 
хори, з якими виступав у містах 
1 селах України. # Написав опери 
«Утоплена» (1883)* «Наталка Пол¬ 
тавка» (1889), «Енеїда» (за І. 
Котляревським, 1911), дит. опери 
«Коза-дереза» (1888), «Пан Коць- 
кий» (1891), «Зима й Весна» 
(1892), одноактну оперу «Нок¬ 
тюрн» (1912). Серед оперної спад¬ 
щини композитора найвидатнішою 
є нар. муз. драма «Тарас Бульба» 
(1890). Л.— один з кращих інтер¬ 
претаторів «Кобзаря» Шевченка, 
на тексти якого він написав понад 
80 вокальних творів різних жанрів 
(пісні, романси, ансамблі, хори, 
кантати). Багато вокальних ком¬ 
позицій Л. створив на слова І. 
Франка, М. Старицького, С. Ру- 
данського, Лесі Українки, О. 
Олеся, М. Вороного, А. Міцке- 
вича, Г. Гейне та ін. Серед цих ком¬ 
позицій виділяється гімн «Вічний 
революціонер» (1905, слова Фран¬ 
ка), який був безпосереднім відгу¬ 
ком композитора на події першої 
рос. революції 1905—07. Л.— ос¬ 
новоположник інструм. жанрів укр. 
музики. Серед його фп. творів — 
2 рапсодії, сюїта, соната, полоне¬ 
зи, ноктюрни та ін. твори. Велика 
і розмаїта спадщина Л. пройнята 
демократичними ідеями. Яскрава 
за нац. колоритом, його музика від¬ 
значається органічним перетворен¬ 
ням основ народнопісенної куль¬ 
тури. В 1903 громадськість Укра¬ 
їни відзначила 35-річчя його плід¬ 
ної роботи на ниві укр. культури. 
В святкуванні взяли участь про¬ 
гресивні митці Москви, Петербур¬ 
га, Тифліса, Баку та ін. міст. У 
1904 композитор відкрив у Києві 
Музично-драматичну школу Ми¬ 
коли Лисенка, в якій здобуло ос¬ 
віту багато укр. музикантів і акто¬ 
рів. У 1905 очолив Київ. муз. т-во 
<Боян>, 1908 заснував і очолив 
«Український клуб». Творча й 
громад, діяльність Л. мала вели¬ 
кий вплив на розвиток укр. муз. 
культури. Значного поширення 
набула спадщина Л. за рад. часу. 
Ім’я Л. надано Харків, театрові 
опери та балету, Львів, консер¬ 
ваторії, Київ. спец. муз. школі, 
струнному квартетові й Колонному 
залові Київ, філармонії. Пам’ятни¬ 
ки Л. споруджено в Києві і с. 
Гриньках. У Києві — Лисенка М. В. 
музей. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 448 — 449. 
Те. Зібрання творів, т. 1—20. К., 
1950—56; Листи. К., 1964. 
Літ.: М. В. Лисенко у спогадах су¬ 
часників. К., 1968; Архімович Л. Б., 
Гордійчук М. М. Микола Віталійович 
Лисенко. К., 1963; Лисенко О. М. В. 
Лисенко. Спогади сина. К., 1966; 
Гозенпуд А. Н. В. Льісенко и русская 
музикальная культура. М., 1954; 
Булат Т. Героїко-патріотична тема в 
творчості М. В. Лисенка. К., 1965: 
Василенко 3. І. Фольклористична 
діяльність М. В. Лисенка. К., 1972. 

/ М. М. Гордійчук. 
ЛИСЕНКО Михайло Григорович 
[16 (29).X 1906, с. Шпилівка, тепер 
Сумського р-ну Сум. обл.— 8.У 
1972, Київ] — укр. рад. скульптор, 
нар. художник СРСР (з 1963), 

дійсний член АМ СРСР (з 1970). 
Член КПРС з 1948. В 1926—31 на¬ 
вчався в Харків, худож. ін-ті в 
Л. Блох та І. Севери. Твори: го¬ 
рельєф «У застінках фашизму» 
(1935), групи — «Героїка грома¬ 
дянської війни» та «Героїка со¬ 
ціалістичного будівництва» для 
павільйону СРСР на Міжнар. вис¬ 
тавці в Нью-Йорку (1938, обидва — 
у співавт.); композиції — «Пар¬ 
тизанський рейд», «Вірність» 
(обидві — 1947), «Олеко Дундич» 
(1949); портрети — Т. Шевченка 
(1954), нар. художника СРСР 
В. Касіяна (1958), Героя Соціаліс¬ 
тичної Праці Д. Пелагечі (1961), 
нар. артиста СРСР І. Мар’яненка 
(1962—63), В. Затонського (1967), 
проф. В. Шевельова (1971); па¬ 
м’ятники — 61-му комунарові в 
Миколаєві (1935—36); М. Щорсу 
в Києві (1954), Холм Слави (архіт.- 
скульптурний комплекс кладови¬ 
ща рад. воїнів у Львові, 1958), 
B. І. Леніну в Запоріжжі (1964), 
C. Ковпаку в Путивлі Сум. обл. 
(1971), рад. громадянам і військо¬ 
вополоненим Рад. Армії, що заги¬ 
нули від рук німецько-фашист. 
окупантів у 1941—43 в Києві в 
урочищі Бабин Яр (1976), усі — в 
співавторстві. В 1938—41 викладав 
у Харків, художньому ін-ті, 1944— 
72 — в Київ, худож. ін-ті (профе¬ 
сор — з 1947). Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Іл. див. на ок- 
рем. арк., с. 448—449, а також до 
статей Ашхабад, т. 1, с. 309; Бабин 
Яр, т. 1, с. 312; Бюст, т. 2, с. 97. 
Літ.: Німенко А. Михайло Григоро¬ 
вич Лисенко. К., 1958; Афанасьєв 
Є. Михайло Лисенко. К., 1975. 

Л Й С Е Н К О Наталія Андріївна 
[1884 (1886?), м. Миколаїв —7.Х 
1969, Париж] — рос. і укр. артист¬ 
ка дожовтневого театру та кіно. 
Дочка А. В. Лисенка. Сценічну ді¬ 
яльність почала в укр аматор, те¬ 
атрі в Знам’янці (Катря — «Не су¬ 
дилось» Старицького). З 1901 гра¬ 
ла в МХТ, театрі Корша (Москва), 
1909—12 — в Театрі <Соловцов> 
(Київ). З 1915 знімалася в кі¬ 
но. Фільми: «Катюша Маслова» 
(1915), «Без вини винуваті» (1916), 
«Отець Сергій» (1918). До 1920 
знялася більш як у 40 фільмах. 
В 1920 Л. разом з своїм чоловіком, 
актором І. Мозжухіним, емігру¬ 
вала до Франції (фільми: «Ми¬ 
нають тіні», «Кін» та ін.). 
ЛЙСЕНКО Остап Миколайович 
[1 (13).VII 1885, Київ — 1.Х 1968, 
там же] — укр. рад. музикозна¬ 
вець. Син М. В. Лисенка. В 1930 
закінчив Муз.-драм, ін-т ім. М. В. 
Лисенка в Києві. Викладав в муз. 
школах Києва (1930—41), Львів. 
(1945—51) та Київ. (1951—68) 
консерваторіях. Досліджував твор¬ 
чу спадщину батька, уклав збір¬ 
ки «Неопублі ковані вокальні тво¬ 
ри М. Лисенка» (1967), «М. В. 
Лисенко у спогадах сучасників» 
(1968) та ін. 
Те.: М. В. Лисенко. Спогади сина. 
К., 1966; Сонце української музики. 
К., 1967. 

ЛЙСЕНКО Софія Кононівна 
(1865, Полтавщина — 10.XI 1946, 
Баку) — рос. і укр. рад. співачка 
(сопрано). Співу навчалась приват¬ 
но в Петербурзі та в Італії. В 1887 
—91 виступала на оперних сценах 
Мілана, Венеції та ін. У 1891 — 

93 — солістка Харків, опери. Спі¬ 
вала в Петербурзі, Москві, Києві. 
З 1912 — на пед. роботі в муз. за¬ 
кладах Петербурга та Баку. Пар¬ 
тії: Тамара («Демон» Рубінштей- 
на), Розіна («Севільський цируль¬ 
ник» Россіні), Дінора («Дінора» 
Мейєрбера). /. М. Лисенко. 
ЛИСЕНКО Трохим Денисович 
[17 (29).IX 1898, с. Карлівка, тепер 
місто Полтав. обл.— 20.XI 1976. 
Москва] — рад. агроном, біолог, 
акад. АН СРСР (з 1939), АН УРСР 
(з 1934), ВАСГНІЛ (з 1935), Герой 
Соціалістичної Праці (1945). В 
1925 закінчив Київ. с.-г. ін-т. В 1929 
—39 працював у Всесоюз. селекцій- 
но-генетич. ін-ті в Одесі (з 1934 — 
директор). В 1940—65 — директор 
ін-ту генетики АН СРСР. З 1938— 
наук, керівник, з 1966 — зав. лабо¬ 
раторією Експеримент, н.-д. бази 
АН СРСР «Горки Ленінські» (під 
Москвою). Президент ВАСГНІЛ 
1938—56 і 1961—62. Л. ство¬ 
рив учення про стадійний роз¬ 
виток рослин, на основі якого роз¬ 
роблено яровизацію с.-г. культур, 
обгрунтував причини виродження 
картоплі на Півдні і розробив спо¬ 
сіб боротьби з цим явищем — літ¬ 
нє садіння картоплі. Ряд теор. 
положень, висунутих Л., не під¬ 
твердились експериментально і не 
знайшли широкого виробничого за¬ 
стосування . Нагороджений 8 орде¬ 
нами Леніна. Держ. премія СРСР, 
1941, 1943, 1949. 
лисЄць — селище міського типу 
Івано-Франківського р-ну Івано- 
Фр. обл. УРСР. Розташований 
на р. Бистриці-Солотвинській, за 
9 км від Івано-Франківська. 2,7 
тис. ж. (1980). У Л.— дільниця 
обл. управління осушувальних 
систем, дільниці комбінатів побуто¬ 
вого обслуговування та комуналь¬ 
них підприємств. Середня школа, 
лікарня, Будинок культури, кіно¬ 
театр, дві б-ки. Вперше згадується 
у ^писемних джерелах 1491. 
ЛЙСИК Євген Микитович (н. 
17.IX 1930, с. Шнирів, тепер Бро- 
дівського р-ну Львів, обл.) — укр. 
рад. театр, художник, нар. худож¬ 
ник УРСР (з 1975). Член КПРС з 
1969. Після закінчення 1961 Львів, 
ін-ту прикладного та декоративно¬ 
го мист. працює у Львів, театрі 
опери та балету ім. І. Франка 
(з 1967 — гол. художник). Офор¬ 
мив вистави: «Спартак» А. Хача- 
туряна (1965), «Ромео і Джульєт- 
та» С. Прокоф’єва (1968), «Есме- 
ральда» Ц. Пуні (1970), «Золотий 
обруч» Б. Лятошинського (1971), 
«Тіль Уленшпігель» Є. Глєбова 
(1975), «Десять днів, що потрясли 
світ» М. Кармінського (1977) та 
ін. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1971. 
Літ.: Диченко І. С. Євген Лисик. К.. 
1978. 

ЛИСЙНСЬКИЙ (изіпзкі) Ватро 
слав (справж. ім’я та прізв. — Іг- 
нац Фукс; 8.VII 1819, Загреб — 
31 .V 1854, там же) — хорват¬ 
ський композитор. Основопо¬ 
ложник хорват, профес. муз. мис¬ 
тецтва. Музики навчався приватно 
в Загребі та Празі. Автор опер 
«Кохання й злість», 1846, та «По- 
рин», 1851, обидві — на сюжети з 
хорватської історії; симф., фп. 
творів, вокальної музики, обробок 
нар. пісень. 
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Я И С Й Ц И Н Петро Іванович 
[7 (19).І 1877, с. Телятники, тепер 
Суворовського р-ну Тул. обл.— 
20.11 1948, Москва] — рад. селек¬ 
ціонер, акад. ВАСГНІЛ (1935), 
один з організаторів селекційної 
справи і насінництва в СРСР. В 
1902 закінчив Моск. ун-т. В 1908— 
29 працював на Шатиловській дос¬ 
лідній станції (тепер Орлов. обл.); 
з 1929 по 1948 — в Моск. с.-г. ака¬ 
демії ім. К. А. Тімірязєва. Вивів 
високопродуктивні сорти жита, 
вівса, конюшини, гречки, льону. 
Нагороджений орденом Леніна, 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1948. 
ЛИСЙЦЯ Михайло Павлович (н. 
15.1 1921, с. Високе, тепер Корости- 
шівського р-ну Житомир, обл.) — 
укр. рад. фізик, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1949. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. Після 
закінчення 1950 Київ, ун-ту працю¬ 
вав там же, з 1961 — одночасно зав. 
відділом Ін-ту напівпровідників 
АН УРСР. Наук, праці — в галузі 
мол. спектроскопії, фізики тонких 
плівок, фізики напівпровідників, 
квантової електроніки і неліній¬ 
ної оптики. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Червоної Зірки, медаля¬ 
ми. 
ЛИСЙЦЯ (Уиірез) — рід хижих 
ссавців род. собачих. Довж. тіла 
до 90 см, хвоста — до 60 см, маса 
2— 14 кг. Волосяний покрив гус¬ 
тий і пухнастий, здебільшого жов¬ 
тувато-рудий, трапляються Л. з 
червоним або іноді з білим (альбі¬ 
носи) хутром. Живиться тварин¬ 
ною (мишовидні гризуни, зайці, 
птахи, комахи) і рослинною їжею. 
В березні — квітні, після 49—58- 
денної вагітності, самка народжує 
4—6 (до 17) лисенят. Бл. 15 видів, 
пошир, майже на всіх материках, 
в СРСР — 3 види, з них в УРСР — 
Л. звичайна (V. уцірез)— один з 
осн. промисл. хутрових звірів. У 
звірорадгоспах і на звірофермах 
в СРСР (у т. ч. в УРСР) розводять 
сріблясто-чорних Л., виведених з 
канадського виду V. Бііуа. Іл. 
с. 140. 
лисичАнськ — місто обласно¬ 
го підпорядкування Ворошиловгр. 
обл. УРСР, на р. Сіверському 
Дінці. Залізнична станція. 120 
тис. ж. (1980). Засн. 1795. В 1796 
у Л. стала до ладу перша донец. 
шахта. В період революції 1905— 
07 в Росії в Л. відбулися великі 
політ, страйки і демонстрації. Рад. 
владу встановлено в грудні 1917. 
З 1938 Л.— місто. У Л.— добу¬ 
вання кам. вугілля (7 шахт), Ли- 
сичанський содовий завод імені 
В. І. Леніна, Лисичанський нафто¬ 
переробний завод, Лисичанський 
завод гумових технічних виробів; 
3- ди: по вироби, кисню та рідких 
газів, «Строммашина», 2 скляні, 
желатиновий; ф-ки технічних тка¬ 
нин і швейна; хлібо- та молокоза¬ 
води, м’ясокомбінат та ін. підпри¬ 
ємства. Будинок побуту. Гірни¬ 
чий технікум, пед., мед. та 7 про- 
фес.-тех. уч-щ, 35 заг.-осв., 2 муз., 
художня та спорт, школи; 15 лік. 
закладів, у т. ч. 5 лікарень. Три 
палаци культури, 6 клубів, 84 б-ки, 
2 музеї (меморіальний будинок- 
музей К. Є. Ворошилова та крає¬ 
знавчий). 
Літ.: Лисичанск. Донецк, 1974. 

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЗАВбД ГУ¬ 
МОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВЙРОБІВ 
імені 50-річчя СРСР — підприєм¬ 
ство гумової пром-сгі. Розташова¬ 
ний у м. Лисичанську Вороши¬ 
ловгр. обл. Буд-во почато 1962. 
Першу продукцію одержано 1966. 
Осн. продукція: транспортерні 
стрічки, паси, регенерат, рукави, 
формовані й неформовані гумо- 
тех. та ряд ін. виробів з гуми, що 
застосовуються в усіх галузях нар. 
г-ва. Введено в експлуатацію ав¬ 
томатизовану систему управління 
виробництвом. П. /. Кругликов. 
ЛИСИЧАНСЬКИЙ НАФТОПЕ¬ 
РЕРОБНИЙ ЗАВОД — підпри¬ 
ємство нафтопереробної і нафто- 
хім. пром-сті. Розташований у м. 
Лисичанську Ворошиловгр. обл. 
Перша черга Л. н. з. стала до ладу 
1976, друга (первинна переробка 
нафти і нафтохім. вироби.) — 
1979. 3-д виробляє (1980) бензин, 
дизельне паливо, пічне побутове 
паливо, мазут та продукти нафто¬ 
хімії — етилен, пропілен, пропан- 
пропіленову й бутан-бутиленову 
фракції, рідкі продукти піролізу 
та вуглеводневі гази. Підприємст¬ 
во оснащене засобами автоматиза¬ 
ції, збудовано унікальну установ¬ 
ку термічного знешкоджування 
стічних вод. Буд-во з-ду триває 
(1980). В. А. Милош. 
ЛИСИЧАНСЬКИЙ сбдовии 
ЗАВбД імені В. І. Леніна — під¬ 
приємство хім. пром-сті. Розташо¬ 
ваний у м. Лисичанську Вороши¬ 
ловгр. обл. Засн. 1892. Робітники 
підприємства активно боролися за 
встановлення Рад. влади на Укра¬ 
їні. В 1923 з-ду присвоєно ім’я 
В. І. Леніна. За роки п’ятирічок 
підприємство значно розширено і 
спеціалізовано на випуску соди та 
продукції з неї. 3-д виробляє 17 
видів продукції (1980), зокрема 
кальциновану соду, бікарбонат нат¬ 
рію, хлористі кальцій та амоній 
тощо. Вперше в СРСР у практиці 
роботи содових підприємств на 
з-ді впроваджено схему вироби, 
кальцинованої соди з переробкою 
відходів вироби, і одержанням цін¬ 
них хім. продуктів — хлористих 
кальцію та амонію. Л. с. з. наго¬ 
роджено орденом Леніна (1949). 

В. А. Сторожу к. 
ЛИСЙЧКА — сузір’я Пн. півку¬ 
лі неба, не містить зір, яскравіших 
4,4 візуальної зоряної величини. 
Видно на всій території СРСР, 
найкраще в липні. Див. карту до 
ст. Зоряне небо. 
ЛИСЙЧКА (СапПіагеІІиз сіЬагі- 
из) — шапинковий гриб родини 
кантарелових, класу базидіомі¬ 
цетів. Вся Л. яєчно-жовтого кольо¬ 
ру. У молодих грибів шапинка 
опукла, згодом ввігнута, гладень¬ 
ка (2—7 см у діаметрі). Пластинки 
вузькі, тупі, переходять на ніжку. 
Росте здебільшого групами в хвой¬ 
них та листяних лісах помірної 
зони обох півкуль. Плодові тіла 
утворює в червні — листопаді. їс¬ 
тівний гриб. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Гриби, т. З, с. 400— 
401 М. Я. Зерова. 
ЛЙСІН Борис Савелійович [23 .VII 
(4.УІІІ) 1883, м. Новоград-Во- 
линський, тепер Житомир, обл.— 
22.XI 1970, Київ] — укр. рад. хі- 
мік-технолог. акад. АН УРСР (з 
1939). У 1909 закінчив Київ, по- 
літех. ін-т (КПІ). В 1909—56 ви¬ 

кладав у ньому. Осн. праці Л. при¬ 
свячені технології силікатів і буд. 
матеріалів, вивченню властивостей 
силікатної сировини СРСР і наук, 
обгрунтуванню найновіших спосо¬ 
бів її переробки. Практичне зна¬ 
чення мали його розробки в галузі 
раціоналізації каолінової і фарфо- 
ро-фаянсової пром-сті України. 
Важливими є також дослідження 
Л. глин та цементної сировини 
УРСР. Держ. премія СРСР, 1950. 
ЛЙСКА (Риііса аіга) — птах род. 
пастушкових ряду пастушкопо¬ 
дібних. Довж. тіла 38—45 см, ма¬ 
са 380—1150 г. Забарвлення чор¬ 
но-сіре. На лобі велика біла бляш¬ 
ка (гола ділянка шкіри). Селиться 
в прибережних заростях ставків, 
озер, іноді морських заток. Жи¬ 
виться водяними рослинами, ко¬ 
махами, молюсками тощо. В клад¬ 
ці 6—15 білуватих з чорними крап¬ 
ками яєць, насиджують самець 
і самка 21—24 дні. Пошир. Л. в 
Європі й Азії (крім пн. районів), 
у Пн. Африці й Австралії, в УРСР 
— по всій території. Мисливський 
птах. Викопні рештки знайдено 
в плейстоценових відкладах. 

О. Б. Кістяківський. 
ЛЙСКИ — колишня (з 1943 по 
1965) назва м. Георгіу-Деж. 
ЛИСКОНСЖЕНКО Микола Гав¬ 
рилович (16.V 1919, с. Новодани- 
лівка, тепер Якимівського р-ну 
Запоріз. обл.— 2.XI 1941) — рад. 
військ, льотчик, лейтенант, Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1941, посмертно). 
Член ВЛКСМ з 1936. В Рад. Ар¬ 
мії з 1936. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45 — льотчик 
винищувального авіаполку Ленінгр. 
фронту. В одному з повітр. боїв 
таранив 2 фашист, бомбардуваль¬ 
ники і загинув. 
ЛИСКУН Юхим Федотович [14 
(26).X 1873, с. Атаки, тепер, Хотин¬ 
ського р-ну Чернів. обл.— 19.IV 
1958, Москва] — рад. вчений у 
галузі тваринництва, один із за¬ 
сновників рад.зоотех. науки акад. 
ВАСГНІЛ (з 1934), засл. діяч нау¬ 
ки РРФСР (з 1934). Закінчив 
Херсон, землеробське училище і 
Моск. с.-г. ін-т (1900). З 1906 — 
професор Стебутовських курсів, з 
1918 — лісового ін-ту в Петрогра¬ 
ді, з 1923 — Моск. с.-г. академії 
ім. К. А. Тімірязєва. Осн. праці 
присвячені вивченню і вдоскона¬ 
ленню вітчизн. порід с.-г. тварин. 
Під керівництвом Л. складено 
план породного районування ве¬ 
ликої рогатої худоби в СРСР. Ав¬ 
тор ряду підручників з тваринницт¬ 
ва. Ім’я Л. присвоєно Держ. му¬ 
зею тваринництва (у Москві). На¬ 
городжений 4 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943. 
лисовЄць Демко Михайлович 
(р. н. невід.— листопад 1654) — 
генеральний осавул селянсько-ко- 
зац. війська під час визвольної 
війни українського народу 1648— 
54. Був одним із сподвижників 
Б. Хмельницького. Кілька разів 
призначався наказним гетьманом. 
Наприкінці літа 1654 — посол геть¬ 
манської адміністрації в Моїдавії. 
лисогГр — річка в УРСР. у ме¬ 
жах Черніг. обл., ліва притока 
Удаю (бас. Дніпра). Довж. 61 км, 
площа бас. 1040 км2. Живлення 
переважно снігове й грунтове. Ви¬ 
користовують для водопостачання. 

ЛИСОГІР 

Т. Д. Лисенко. 

Є. М. Лисик. 

Б. С. Лисій. 

Ю. Ф. Лискун. 
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Листковий довгоносик 
люцерновий: 
1 — жук; 2 — личинки 
на листках люцерни; 
З — кладка яєць. 

Листоблішка яблунева: 
1 — доросла комаха; 
2 — німфа. 

Перша сторінка рукопи¬ 
су В. І. Леніна «Лист 
до робітників і селян 
України з приводу пе¬ 
ремог над Денікіним». 
Фрагмент. 

ЛИСОГбРСЬКИЙ (ЬузоЬогзку) 
Ондра (справж. ім’я та прізв.— 
Ервін Гой; н. 6.VII 1905, м. Брі- 
дек, тепер на тер. ЧССР) — чес. 
поет. Твори написані на острав- 
ському (ляському) діалекті. У збір¬ 
ках «Голос землі» (1935), «Вибрані 
вірші» (1936) висловив симпатії 
до пролетаріату й соціалізму. 
В 1939—46 жив в СРСР, видав 
4 збірки віршів у своєму перекла¬ 
ді рос. мовою. Автор зо. «Єдиний 
келих» (1964). Кілька віршів при¬ 
святив Україні: «Дніпрогес», «На 
Україні», «Ужгородська балада» 
та ін. Укр. мовою вірші Л. пере¬ 
кладав М. Терещенко. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. К., 1964; Рос. 
п е р е к л. — Стихотворения. М., 
1946. В. І. Шевчук. 
ЛИСОХВІСТ — рід багаторічних 
і однорічних рослин родини злако¬ 
вих. Те саме, що й китник. 
«ЛИСТ ДО РОБІТНИКІВ І СЕ¬ 
ЛЯН УКРАЇНИ З ПРЙВОДУ 
ПЕРЕМОГ НАД ДЕНІКІНИМ» 
— лист В. І. Леніна, з яким він 
звернувся до трудящих України 
28.XII 1919 у зв’язку з розгромом 
денгкінщини. В. І. Ленін зазначав, 
що крім завдань, які стоять перед 
трудящими всієї країни, є особли¬ 
ві завдання Рад. влади на Україні. 
Серед них одне вимагає особли¬ 
вої уваги — правильне розв’я¬ 
зання над. питання, або питання 
про те, чи бути Україні окре¬ 
мою Рад. республікою, зв’язаною 
з РРФСР федеративними зв’язка¬ 
ми, чи злитися з РРФСР в єдину 
Рад. республіку. Як справжній ін¬ 
тернаціоналіст, В. І. Ленін вважав, 
що розв’язання цього питання за¬ 
лежить цілком від укр. народу 
Не визначаючи, які саме форми 
держ. зв’язків мають бути встанов¬ 
лені, В. І. Ленін наголошував на 
необхідності найтіснішого єднання 
на основі повного довір’я одного 
народу до другого. Інтересам тру¬ 
дящих усього світу протистоїть 
капітал — сила міжнародна. Щоб 
її перемогти, вчив В. І. Ленін, 
потрібен міжнар. союз робітни¬ 
ків, міжнар. братерство їх. При 
цьому він підкреслював: «Ми хо¬ 
чемо добровільного союзу 
націй,— такого союзу, який не до¬ 
пускав би ніякого насильства 
однієї нації над одною,— такого 
союзу, який грунтувався б на ціл¬ 
ковитому довір’ї, на ясному усві- 
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домленні братерської єдності, на 
цілком добровільній згоді» (Повне 
зібр. тв., т. 40, с. 41). На конкрет¬ 
них прикладах взаємовідносин 
укр. і великоруських трудящих 
В. І. Ленін підкреслював осн. 
інтернаціоналістське положення 
марксизму про необхідність єдності 
дій пролетарів усіх країн. Важли¬ 
ве місце у справі встановлення тіс¬ 
ного союзу між укр. і рос. наро¬ 
дами В. І. Ленін відводив послі¬ 
довній боротьбі проти проявів вели- 
кодерж. шовінізму і місц. націо¬ 
налізму. Ленінські заповіти мали 
і мають велике значення для даль¬ 
шого зміцнення дружби між укр. 
і рос. народами, трудящими всього 
світу. 
ЛЙСТВЕНСЬКА БЙТВА 1024 — 
битва між військом, очоленим 
Ярославом Мудрим, і військом 
його брата Мстислава Володими¬ 
ровича біля с. Лисгвена в Черні¬ 
гівському князівстві. Здобувши 
перемогу в цій битві, Мстислав 
Володимирович одержав від Яро¬ 
слава Мудрого Черніг. землю та ін. 
землі на Сх. від Дніпра і дістав 
незалежність від Києва. Ці події 
поклали початок феод, роздроб¬ 
ленню Київської Русі. 
«листй темних людей» — 
пам’ятка нім. л-ри поч. 16 сг. 
Вийшла анонімно (2 ч., 1515—17). 
Являє собою сатиричний твір, 
написаний лат. мовою від імені 
кліриків, спрямований проти ка¬ 
толицизму і папства, схоластичної 
науки, неуцтва богословів, ченців. 
Автори книги — У. фон Гуттен, 
К. Рубіан та ін. гуманісти. 
Те.: Рос. аерек л.— Письма тем¬ 
них людей. М.—Л., 1935. 

ЛИСТІВКА — різновид преси, 
публікація, здійснена на одній або 
кількох сторінках невеликого фор¬ 
мату. З допомогою Л. розповсю¬ 
джують статті, прокламації, пам¬ 
флети, революц. вірші й пісні та ін. 
В дореволюц. Росії Л. були най¬ 
більш масовим і гнучким засо¬ 
бом друкованої революц. агітації. 
Революц. Л — прокламації почала 
видавати Вільна російська дру¬ 
карня. Згодом їх випускали рево¬ 
люц. народники 60—70-х рр. У 
19 ст. Л. стали складовою части¬ 
ною робітн. преси (з 80-х рр.), 
на поч. 20 ст.— більшовицької пре¬ 
си. На Україні Київ., Одес., Ка¬ 
теринославський, Харків., Микол, 
та ін. місцеві с.-д. комітети й 
орг-ції РСДРП розгорнули систе¬ 
матичне видання Л. [див. Підпіль¬ 
ні друкарні РСДРП (б)]. Більшо¬ 
вицькі Л. швидко реагували на 
події в країні, викривали політи¬ 
ку царського самодержавства, бур¬ 
жуазії, оперативно доводили до 
широких мас трудящих політ, 
лозунги партії на різних етапах, 
пробуджували політ, свідомість 
народу, популяризували в масах 
марксистське розуміння подій. Піл 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 Л. стали дійовим засобом агіта¬ 
ції у боротьбі проти нім.-фашист, 
загарбників. Л. широко використо¬ 
вують під час виборів до Рад нар. 
депутатів, ін. масових політ, кам¬ 
паній. _ Т. Б. Слюдикова. 
листкбвии ДОВГОНОСИК 
ЛЮЦЕРНОВИЙ (РЬуІопопшз 
Ігапззуїуапісиз) — жук род. довго- 
носикових. Один з найнебезпечні- 
ших шкідників люцерни. Пошир. 

в Європі та Азії. В СРСР — у пд. 
частині лісової, лісостеповій і сте¬ 
повій зонах, у т. ч. на Україні 
— повсюдно, крім Пд. Степу. 
Жук (довж. 4—6 мм) сірувато- 
бурий з темною довгастою плямою 
на надкрилах. Личинка (довж. 
10—12 мм) безнога, зелена з білою 
смужкою на спині. Жуки живлять¬ 
ся листками, вигризають ямки у 
стеблах люцерни, відкладають в 
них яйця купками по 3—30 шт. 
Плодючість самки до 2500 яєць. Ли¬ 
чинки живляться спочатку внутр. 
частинами стебла, потім об’їдають 
листки, квітки, пуп’янки тощо. 
Заляльковуються на рослині або 
серед рослинних решток на по¬ 
верхні грунту. Зимують жуки. За 
рік дають одне покоління. Захо¬ 
ди боротьби: агротехнічні 
та хімічні. О. Й. Петруха. 
ЛИСТКОРОЗМІЩЕННЯ — по¬ 
рядок розташування листків на 
стеблах, що відображує симетрію в 
будові пагона. Розрізняють: 
1) спіральне, або чергове, Л., 
при якому від кожного стеблового 
вузла відходить один листок (вла¬ 
стиве більшості рослин); 2) су¬ 
противне Л.— у кожному 
вузлі сидять один проти одного два 
листки, при цьому листки двох 
сусідніх вузлів розташовані вза¬ 
ємно перпендикулярно (у губо¬ 
цвітих, бузку); 3) кільчасте 
Л.— від кожного вузла відходять 
три і більше листків (напр., у 
воронячого ока, елодеї). Верти¬ 
кальні лінії, які умовно можна про¬ 
вести через основи листків, що 
сидять один над одним, наз. орто- 
стихами; спіральна лінія, умовно 
проведена через основи всіх лист¬ 
ків, розташованих у проміжку 
між двома листками однієї орто- 
стихи, наз. основною, або генетич¬ 
ною, спіраллю; сукупність листків 
на цій спіралі — листковим цик¬ 
лом, а кут між двома листками 
на горизонтальній проекції лист¬ 
кового циклу — кутом розходжен¬ 
ня. Спіральне Л. виражають ма¬ 
тематично у вигляді дробу, чи¬ 
сельник якого — число обертів 
основної спіралі в листковому цик¬ 
лі, а знаменник — кількість лист¬ 
ків у ньому або число ортостих 
на стеблі. 
ЛИСТОБЛІШКИ, медяниці (Рзуї- 
Іоісіеа) — підряд комах ряду рівно¬ 
крилих хоботних. Довж. тіла 
1,5—6 мм, зовні схожі на цикадко- 
вих та попелиць, мають 2 пари про¬ 
зорих крил, ноги сгрибальні, рото¬ 
ві органи сисного типу. Розмно¬ 
ження статеве, розвиток з непов¬ 
ним перетворенням; німфи сплю¬ 
щені, малорухливі, вони часто жи¬ 
вуть колоніями, виділяють падь, 
т. з. медяну росу (звідси друга 
назва). Протягом іхжу розвива¬ 
ється 1—5 поколінь. Л. рослиноїд¬ 
ні, висмоктуючи соки з рослин, 
ослаблюють їх, іноді спричиню¬ 
ють утворення розростань — галів 
на стеблах, листках і плодах. Бл. 
1500 видів, пошир, всесвітньо, в 
СРСР — понад 300, у т. ч. в УРСР 
найбільш пошир. Л.: грушеві 
(Рзуїіа ругідизіа, Р. руті), яблу¬ 
неві (Р. шаіі, Р. созіаііз), лаврова 
(Тгіога аіасгіз). В роки масового 
розмноження завдають шкоди пло¬ 
довим та овочевим культурам. 
Окремі види переносять вірусні 
хвороби рослин. В. М. Логвиненко. 
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листове ШТАМПУВАННЯ — 
обробка листових металевих і не¬ 
металевих матеріалів (листів, стрі¬ 
чок. штаб тощо) тиском у спец. 
штампах; різновид штампуван¬ 
ня. В процесі Л. ш. (мал.) матеріа¬ 
ли завтовшки до 5—10 мм оброб¬ 
ляють звичайно у холодному стані, 
товщі матеріали — після нагріван¬ 
ня. Операції Л. ш виконують з 
різанням матеріалів (вирубуван¬ 
ням, відрізуванням тощо) або лише 
зі зміною їхньої форми (напр., 
витяжкою). Для Л. ш. викори¬ 
стовують переважно листоштампу¬ 
вальні преси й автомати, у т. ч. 
гідравлічні преси, іноді — енергію 
вибуху (див. Вибухове штам¬ 
пування), електричного розряду 
в рідині, імпульсного магн. поля 
(див. Магнітно-імпульсна оброб 
ка). Способом Л. ш. виготовляють 
елементи листових конструкцій, 
вироби, що їх застосовують у при- 
ладо- і суднобудуванні, автомоб. 
і авіац. пром-сті, годинниковому 
вироби, тощо. 
ЛИСТОВЙИ СТАН, листопрокат¬ 
ний стан — агрегат (система машин 
і пристроїв) для обробки тиском 
(прокатки) металевих листів; вид 
прокатного стану. На Л. с. метал 
обтискається між обертовими вал¬ 
ками прокатними з гладеньки¬ 
ми бочками циліндричної форми. 
Довжина бочки перевищує ширину 
листів на 150—400 мм. Розрізняють 
Л. с. (мал.): товстолистові (на 
них виготовляють листи завтовшки 
4—400 і завширшки 600—5000 мм), 
широкоштабні безперервні або на- 
півбезперервні (листи у вигляді 
метал, штаб завширшки 600—2350 
і товщиною 1,2—16 мм) та тон¬ 
колистові (листи завтовшки 0,25— 
4 і завширшки 600—2350 мм). Є 
Л. с. холодної і гарячої прокатки; 
з однією, двома і багатьма (прибл. 
10—15) клітями. Продуктивність 
потужних Л. с. становить до 6 млн. 
т сталевих листів на рік. На Ук¬ 
раїні найбільший Л. с. діє на жда- 
новському металург, з-ді «Азов- 
сталь» ім. Серго Орджонікідзе. 
ЛИСТОВІ КОНСТРУКЦІЇ — 
тонкостінні просторові конструк¬ 
ції, виготовлені переважно з листо¬ 
вих металевих матеріалів (сталі, 
сплавів алюмінію, титану тощо). 
До Л. к. (іл., с. 146) належать: 
ємкості різного призначення {газ¬ 
гольдери, трубопроводи великого 
діаметра, димові труби, кожухи 
доменних печей), просторові по¬ 
криття, обшивки конструкцій то¬ 
що. Елементи таких конструкцій — 
оболонки і плескаті пластини — ви¬ 
готовляють переважно вальцюван¬ 
ням, гнуттям або листовим 
штампуванням. Осн. і найеконо- 
мічнішим способом міцнощільного 
з’єднання їх є зварювання. Габа¬ 
ритні Л. к. порівняно невеликих 
мас і розмірів складають і зварю¬ 
ють на заводах, переміщують у 
готовому вигляді Негабаритні 
Л. к., що їх не можна транспортува 
ти, монтують на місці з поперед¬ 
ньо зварених блоків. Обсяг мон¬ 
тажних робіт при спорудженні дея¬ 
ких великогабаритних ємкостей 
зменшують, застосовуючи метод 
рулонування, запропонований Ін¬ 
ститутом електрозварювання ім. 
Є. О. Патона АН УРСР. За цим 
методом зварені на заводі великі 
плескаті елементи згортають на 

час транспортування у рулони, що 
їх розгортають спец, механізмами 
в процесі монтажу. Л. к. застосо¬ 
вують у буд-ві, суднобудуванні, 
транспортному машинобудуванні 
тощо. 
Літ.: Лессиг Е. Н., Лилеев А. Ф., Со¬ 
колов А. Г. Листовьіе металлические 
конструкции. М., 1970; Николаев 
Г. А., Куркин С. А., Винокуров В. А. 
Расчет, проектирование и изготовление 
сварньїх конструкций. М., 1971. 

В. М. Бернадський. 
ЛИСТОВІЙКОВІ, листокрутки 
(Тогігісісіае) — родина метели¬ 
ків Крила (розмах 1—3 см) з 
неширокою оторочкою з волосків, 
забарвлення різноманітне. Мете¬ 
лики переважно не живляться, гу¬ 
сениці живуть приховано в лист¬ 
ках, які скручують у трубочку або 
пакет, стягуючи їх шовковинками 
(звідки й назва), всередині стебел, 
пагонів, плодів рослин, під корою 
тощо. Бл. 5000 видів, пошир, 
по всій земній кулі. В СРСР — 
понад 1200 видів, з них в УРСР — 
бл. 500. Серед Л. багато шкідників 
с.-г. та лісових рослин: зелена, 
або дубова, листовійка (Тогігіх 
уігісіапа) пошкоджує дуб, яблу¬ 
нева плодожерка — яблуню, гру¬ 
шева плодожерка — грушу, гро- 

Листок дводольних (клітинна будова): 
/ — верхній епідерміс; 2 — кутику¬ 
ла; 3 — стовпчаста паренхіма; 4 — 
губчаста паренхіма; 5 — продих; 6 — 
нижній епідерміс; 7 — повітроносні 
порожнини. 
Типи листків. 1 — голчастий; 2 — 
ланцетний; 3 — довгастий; 4 — еліп¬ 
тичний; 5 — овальний; 6 — яйцевид 
ний; 7 — серцевидний; 8 — нирко¬ 
видний; 9 — стріловидний; 10 — спи¬ 
совидний; 11 — перистолопатевий; 
12 — пальчастолопатевий: 13 — паль- 
частороздільний; 14 — пальчастороз- 
січений; 15 — трійчастоскладний: 16 — 
пальчастоск ладний; 17 — парнопірча- 
стоскладний; 18 — непарнопірчасто- 
складний. 

нова листовійка (БоЬезіа Ьоігапа) 
і виноградна вертуха (Еироесіїіа 
атЬідиеІІа) — виноград. 
ЛИСТОТДОВІ (СЬгузошеїісіае) — 
родина жуків. Тіло (довж. 1—35 
мм) опукле, часто яскраво забарв¬ 
лене, з металічним блиском. Ли¬ 
чинки довгасті, з трьома парами 
грудних ніг, часто вкриті сосочка¬ 
ми, шипами або яскравими щит¬ 
ками. Жуки й личинки живляться 
переважно листям рослин (звідси 
й назва). Пошир, в усіх частинах 
світу, крім Антарктиди. Бл. 50 
тис. видів, з них в СРСР — бл. 
1400, у т. ч. в УРСР — 500. Серед 
Л. багато шкідників польових і 
городніх культур, плодових та лі¬ 
сових дерев, напр. блішки земляні, 
колорадський жук, види роду 
п’явиця (Оиіета), щитоноска бу¬ 
рякова (Саззісіа пеЬиІоза), топо¬ 
левий листоїд (СЬгузотеїа рориіі) 
та інші. 
ЛИСТбК — виниклий на стеблі 
орган вищих рослин, найголовні¬ 
шими функціями якого є фотосин¬ 
тез, дихання, транспірація, жив¬ 
лення. У деяких рослин Л. вико¬ 
нують також додаткові функції: 
розмноження, прикріплення тощо. 
Залежно від розміщення на стеб¬ 
лі (дивись Листкорозміщення) 
Л. умовно поділяють на низові 
(лускоподібні утвори бруньок, ци¬ 
булин, кореневищ), серединні (ти¬ 
пові Л. рослин) та верхівкові (по¬ 
кривні листочки суцвіть і квіток, 
приквітки). Довжина Л.— від кіль¬ 
кох мм (у мохів) до 20 м (напр., 
у пальм рафій). Тривалість жит¬ 
тя — від кількох тижнів (у деяких 
трав’янистих однорічників) до 
100 років (вельвічія банезія). Л. 
багатьох рослин (листопадних) за 
несприятливих умов опадають 
(див. Листопад у ботаніці). Типо¬ 
вий Л. складається з листкової пла¬ 
стинки (осн. частини Л.), черешка 
(основи Л.), за допомогою якого 
пластинка Л. прикріплюється до 
стебла, та прилистків — парних 
листочків, лусочок, колючок тощо 
біля основи Л. Розрізняють Л. че¬ 
решкові (мають черешок) і сидячі 
(без черешка). У деяких рослин 
(злакових) основа Л. розширюєть¬ 
ся, утворюючи піхву, що обгортає 
стебло. Л. може мати одну (простий 
Л.), кілька або багато (складний 
Л., якщо пластинки мають зчле¬ 
нування) листкових пластинок. 
Прості Л. поділяють за способом 
жилкування, формою листкової 
пластинки (овальні, яйцевидні, 
ланцетні, лінійні тощо), за обриса¬ 
ми країв (пилчасті, зубчасті, виїм¬ 
часті та ін.), за ступенем почлено- 
ваності (лопатеві, роздільні, роз¬ 
січені). Складні Л.— за числом і 
розташуванням листкових пласти¬ 
нок (трійчасті, пальчасті, перисті 
тощо). Іноді Л. на одному й тому 
самому пагоні різко відрізняються 
один від одного за формою (див. 
Гетерофілія). Осн. фотосинтезую- 
чою тканиною у Л. є мезофіл, в 
клітинах якого містяться хлоро¬ 
пласти. Механічні тканини в Л. 
розташовані звичайно разом з су¬ 
динно-волокнистими пучками в 
жилках. Покривна тканина Л.— 
епідерміс має велику кількість 
продихів, за допомогою яких 
здійснюється регуляція газообміну 
та транспірація, а також різні 
епідермальні вирости — трихоми. 

листок 

Листкорозміщення: 
1 — супротивне; 2 — 
кільчасте; 3 — спіраль¬ 
не (схема). 

Листове штампування 
у вирубному штампі; 
/ — вирубний штамп; 
2 — оброблюваний ма¬ 
теріал; 3 — вирубана 
деталь (стрілками по¬ 
казано напрями руху 
верхньої плити штам¬ 
па). 

Листовий стан. 

Ю УРЕ, т. 6 
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Листові конструкції; 
1. Монтаж листових 
конструкцій доменного 
комплексу. 
2. Спорудження резер¬ 
вуара з рулонних еле¬ 
ментів (методом руло- 
нування). 

В. Г. Литвиненко. Па¬ 
м’ятник Т. Г. Шевчен¬ 
кові в Києві. Кольоро¬ 
ва ліногравюра. 1954. 

Л. багатьох рослин використову¬ 
ються у госп. діяльності людини. 
Літ.: Федоров А. А., Кпрпичников 
М. 3., Артюшенко 3. Т. Атлас по опи- 
сательной морфологии вьісших рас- 
тений. Лист. Л., 1956; Ситник К. М., 
Мусатенко Л. И., Богданова Т. Л. 
Физиология листа. К., 1978. 

' Т. Л. Богданова. 
«ЛИСТбК* — укр. суспільно-по- 
літ. і літ. журнал «москвофільсько¬ 
го» напряму (див. «Москвофіли»). 
Виходив в Ужгороді 1885—1903 
укр. мовою (закарпатським діа¬ 
лектом); окремі матеріали надру¬ 
ковано рос. мовою. В «Л.» вміщу¬ 
валися твори укр. письменників — 
О. Духновича, І. Сильвая та ін., 
рос. письменників — О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, Л. Толстого, а 
також краєзнавчі статті. Осн. міс¬ 
це в журналі посідала церк. тема¬ 
тика. 
ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОЮ- 
ТІ, лікарняний листок — доку¬ 
мент, який засвідчує тимчасову 
непрацездатність працівника і 
служить підставою для звільнення 
його на певний час від роботи і ви¬ 
плати йому допомоги за рахунок 
держ. соціального страхування. 
Видається лікарями, а в місцевос¬ 
тях, де їх немає,— фельдшерами, 
зав. медпунктами в день встанов¬ 
лення непрацездатності, крім ви¬ 
падків лікування в стаціонарі. 
При непрацездатності, що триває 
понад 6 днів, Л. н. продовжує лі¬ 
карсько-консультаційна комісія 
або лікуючий лікар з затверджен¬ 
ням гол. лікарем. Л. н. по вагітно¬ 
сті і при пологах видають жін., 
жін.-дит. консультації, полого¬ 
ві будинки тощо. Л. н. по догляду 
за хворою дитиною віком до 14 
років видається не більш як на 7 
календарних днів. Поряд з цим 
одиноким матерям, вдовам і роз¬ 
лученим жінкам Л. н. по догляду 
за дитиною, що не досягла 7 років, 
може видаватись на строк до 10 
днів. Розмір допомоги по Л. н. 
(крім допомоги за час відпустки по 
вагітності і пологах, а також вна¬ 
слідок труд, каліцтва або проф. 
захворювання) визначається за¬ 
лежно від безперервного стажу та 
членства в профспілці (див. Тру¬ 
довий стаж). І. С. Александров. 
ЛИСТОПАД Оксана Григорівна 
(1897, Чернігів — 1930) — учасни¬ 
ця боротьби за владу Рад на Укра¬ 
їні. Член Комуністичної партії з 
1916. Вела революц. роботу в Чер¬ 
нігові й Петрограді. В 1917 — 
член Черніг. к-ту РСДРП(б). У 
1918 під час австро-нім. окупації 
— на підпільній парт, роботі 

(член Черніг. губкому партії та 
губревкому). Брала участь у ви¬ 
данні підпільної газ. «Рабочий и 
крестьянин». У 1919 — член За- 
фронтового бюро ЦК КП (б) Ук¬ 
раїни, член Донського обл. бюро 
КП(б)У. В 1920 — член Київ, губ¬ 
кому партії. 
ЛИСТОПАД у ботаніці — 
опадання листків у рослин. Лист¬ 
ки опадають масою в певні періо¬ 
ди або поступово протягом трива¬ 
лого часу. В основі Л. здебільшого 
лежать вікові фізіол. зміни в лист¬ 
ках. Масовий Л.— корисне при¬ 
стосування до переживання періо¬ 
дів з несприятливими умовами 
існування, що склалося в процесі 
еволюції. У рослин помірних зон 
Л. відбувається восени, у біль¬ 

шості рослин зон жаркого клімату 
— з настанням посушливого пе¬ 
ріоду. Перед Л. в листковій пла¬ 
стинці послаблюється асиміляція 
і посилюється дисиміляція; біля 
основи її утворюється віддільний 
шар з паренхімних (див. Парен 
хіма) клітин, які легко роз’єдну¬ 
ються. Під впливом ваги листка, 
атм. опадів і поривів вітру зв’я¬ 
заний з листком судинно-волок¬ 
нистий пучок розривається, і лис¬ 
ток відпадає. Іноді у відмираю¬ 
чих листків віддільний шар клі¬ 
тин не встигає утворитися, і вони 
залишаються протягом тривалого 
часу на рослині. Л., викликаний 
штучно, наз. дефоліацією. 
Л И СТОП Адо ВА Р Е ВОЛ ЙЗЦІЯ 
1918 в Німеччині — бурж.-демо¬ 
кратична революція, що повали¬ 
ла монархію і встановила бурж. 
республіку; відбулася під впливом 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції. Початок Л. р. (З.ХІ) покла¬ 
ло Кільське повстання 1918 військ, 
моряків. 9.XI на заклик «Спар- 
така союзу» робітники Берліна 
підняли збройне повстання. Мо¬ 
нархію було повалено. К. Лібк- 
нехт проголосив Німеччину со¬ 
ціалістичною республікою. Однак 
нім. пролетаріат, гол. сила револю¬ 
ції, не мав своєї марксист, партії, 
що й вплинуло на дальший розви¬ 
ток революції. 10.XI було утворе¬ 
но Тимчасовий уряд — Раду нар 
уповноважених (РНУ), більшість 
в якому належала правим соціал- 
демократам і «незалежним». Та¬ 
ким чином Ради робітн. і солдат, 
депутатів опинилися під контролем 
опортуністів. Під тиском правих 
1-й Всенім. з’їзд Рад (16—21.XII) 
прийняв рішення про скликання 
Установчих зборів, завданням 
яких було вирішення питання про 
держ. устрій. 
В січні 1919 праві соціал-демо¬ 
крати і реакційна вояччина спро¬ 
вокували пролетаріат до^ передчас¬ 
ного виступу і потопили його в кро¬ 
ві. 15.1 було вбито К. Лібкнехта і 
Р.Люксембург. В обстановці контр- 
революц. терору пройшли вибори 
(19.1) до Установчих зборів, які 
принесли перемогу буржуазії. На¬ 
слідком цього було прийняття 
31.VII у Веймарі нової нім. кон¬ 
ституції, яка оформила режим 
т. з. Веймарської республіки. Л. р. 
не розв’язала в цілому завдання 
бурж.-демократичної революції 
не ліквідувала нім. імперіалізм, 
але в ході її було створено (ЗО.XII 
1918 — 1.1 1919) Комуністичну 
партію Німеччини, що стало по¬ 
воротним моментом в історії нім. 
робітн. руху; Л. р. сприяла пе¬ 
реможному завершенню визволь¬ 
ної боротьби укр. народу проти 
австро-німецької окупації Украї¬ 
ни 1918. 
Літ.: Ноябрьская революция в Герма- 
нии. М., 1960; Драбкин Я. С. Ноябрь¬ 
ская революция в Германии. М., 1967; 
Гулевич В. Н., Кулінич І. М. Револю¬ 
ційні події в Німеччині під впливом 
Великої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції в Росії (листопад 1918 — січень 
1919). В кн.: Під впливом ідей Вели¬ 
кого Жовтня. К., 1969. 
Г. С. Бабичев, Л. О. Пашковський. 

ЛИСТЯНКА — сухий одногніздий 
утворений одним плодолистком 
багатонасінний плід у рослин. Л. 
розкривається по черевному шву, 
до якого прикріплені насінини. Ха¬ 

рактерна для багатьох рослин з 
родин жовтецевих і товстолистих. 
Здебільшого на осі квітки розви¬ 
вається кілька Л., що утворюють 
збірний плід — багатолистанку. 
ЛЙСЯНКА — селище міського 
типу Черкас, обл. УРСР, райцентр. 
Розташована на р. Гнилому Тіки- 
ч’ (бас. Пд. Бугу). Залізнична 
станція. 8,0 тис. ж (198Г). Вперше 
згадується в документах 1593. 
В 1622 Л. надано магдебурзьке 
право. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) Л. в складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено в лютому 1918. 
У селищі — хлібозавод, пром. ком¬ 
бінат, лісомеліоративна і рибовод- 
но-меліоративна станції, між- 
госп. буд. орг-ція, райсільгосптех- 
ніка, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. З заг.-осв. і музична шко¬ 
ли, профес.-тех. уч-ще, лікарня. 
Палац культури, клуб, 2 кінотеат¬ 
ри 2 б-ки, історико-краєзнавчий 
музей. В Л. народилися матема¬ 
тик І. В. Слешинський, художник 
І. С. Макугиенко. 
Л ИС^НСЬКИЙ Віктор Марко¬ 
вим (н. 19.VI 1919, Київ) — укр. 
рад. вчений у галузі процесів та 
устаткування харчового виробниц¬ 
тва, доктор тех. наук (з 1970), про¬ 
фесор (з 1972). Член КПРС з 1968. 
Закінчив (1943) Моск. авіац. ін-т 
ім. С. Орджонікідзе. З 1946 — в 
Київ, технологічному ін-ті харч, 
пром-сті. Осн. праці — з питань 
масо- і теплообміну в апаратах 
харч, і хім. пром-сті, теорії екст¬ 
рагування речовин з твердих тіл 
(напр., цукру з буряків). Держ. 
премія УРСР, 1979. 
ЛИС£НСЬКИЙ Юрій Федорович 
[2(13).VIII 1773, Ніжин, тепер 
Черніг. обл.— 22.11 (6.III) 1837, 
Петербург] — вітчизняний море¬ 
плавець, капітан 1-го рангу. Закін¬ 
чив Мор. кадетський корпус у 
Кронштадті (1786). Один з органі¬ 
заторів і керівників 1-ї рос. круго¬ 
світньої подорожі 1803—06 на ко¬ 
раблях «Нева» (командир Л.) і 
«Надежда», яку очолював І. Ф. 
Крузенштерн. Експедицією дослід¬ 
жено мало відомі райони Тихого 
ок., пн.-зх. узбережжя Пн. Аме¬ 
рики, зібрано численні етногр. 
матеріали, складено навігаційні 
карти. Наслідки плавання висвіт¬ 
лив у книзі «Подорож навколо 
світу у 1803—1806 роках... на 
кораблі ,,Нева“» (ч. І—2, 1812). 
Ім’ям Л. названо один з Гавай- 
ських о-вів, півострів на березі 
Охотського м., гору на о. Сахалін. 
ЛЙСЯНСЬКИЙ РАЙбН — у 
зх. частині Черкас, обл. УРСР. 
Площа 0,7 тис. км2. Нас. 36,7 
тис. чол. (1980). У районі — 39 
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населених пунктів, підпорядкова¬ 
них селищній і 20 сільс. Радам нар. 
депутатів Центр — смт Лисянка 
Л. р. розташований у межах При¬ 
дніпровської височини. Корисні 
копалини: бентонітові й палигорсь- 
кітові глини, вапняки, мергель, 
граніт, пісок, горф. Є джерела 
мінеральних і радонових вод. Гол. 
річка — Гнилий Тікич. Перева¬ 
жають чорноземні грунти. Ле¬ 
жить у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, липа, граб, вільха, сосна) 
займають 5 тис. га. Найбільші 
підприємства: Дашуківський ком¬ 
бінат бентонітових глин, Бужан- 
ський і Почапинський цукр. з-ди. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Лисянка). Землеробство 
зерново-бу ря ківничого, тваринниц¬ 
тво м’ясо-мол напрямів. Площа 
с. -г. угідь 1979 становила 56,1 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 50,6 тис. 
га. Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, ячмінь, цукр буряки. 
Садівництво. Скотарство, птахів¬ 
ництво, ставкове рибництво. В 
Л. р.— 17 колгоспів, 2 радгоспи, 
райсільгосптехніка. Автошляхів — 
240 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 207 км. 
У районі — 28 заг.-освітніх і му¬ 
зична школи, сільське профес.- 
тех. уч-ще; 38 лік. закладів, у 
т. ч. 5 лікарень. Палац і 17 будин¬ 
ків культури, 27 клубів, 2 кіно¬ 
театри, 41 кіноустановка, 46 б-к, 
2 історико-краєзнавчі музеї. У с. 
Яблунівці Л. р. народився револю¬ 
ціонер-народник О. І. Бичков, 
с. Боярці — укр. рад. вет. хірург 

. О. Поваженко. В Л. р. видається 
газ. «Червоний Жовтень» (з 1932). 

М. К. Самгородський. 
ЛЙСЬВА — місто обласного під¬ 
порядкування Перм. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташована на зх. схи¬ 
лі Уралу, на р. Лисьві (прит. 
Чусової). 75 тис. ж. (1980). Гол. 
підприємства — металург, та тур¬ 
богенераторний з-ди, панчішно-ру¬ 
кавична ф-ка. В Л.— електрома- 
шинобуд. технікум, мед. уч-ще. 
Драм, театр Заснована 1785 як 
робітн. селище в зв’язку з буд-вом 
чавуноливарного з-ду, з 1926 — 
місто. 
ЛИСЬбНКОВ Микола Костянти¬ 
нович [23.VII (4.VIII) 1865, Моск¬ 
ва— 11.Х 1941, Одеса] — укр. 
рад. анатом. У 1893 закінчив мед. 
ф-ї* Моск. ун-ту. В 1902—41 — про¬ 
фесор ун-ту в Одесі (згодом Одес. 
мед. ін-ту), організатор анатоміч¬ 
ного музею. Праці Л. присвячені 
вивченню мозкових гриж, питан¬ 
ням оперативної хірургії (зокрема 
на серці, головному мозку, трій¬ 
частому нерві, плечовому суглобі) 
тощо. Запропонував власний ме¬ 
тод консервування анатомічних 
препаратів. Л.— автор підручни¬ 
ків з оперативної хірургії, топо¬ 
графічної та нормальної анато¬ 
мії. 
ЛИТАВРА — ударний муз. інст¬ 
румент давнього походження. З 
17 ст. застосовується в симф. 
оркестрі. Має казаноподібний ме¬ 
талевий корпус, верх якого затяг¬ 
нуто шкірою (мембраною). Стрій 
регулюється натягуванням мем¬ 
брани (гвинтами або педальним ме¬ 
ханізмом). На Україні з кін. 
15 ст. в Запорізькому війську бу¬ 
ли поширені Л.— тулумбаси (як 
сигнальний інструмент). Іл. с. 148. 

литвАк Леонід Борисович [4 
(16).IV 1899, м. Тирасполь, тепер 
Молд. РСР — 20.III 1970, Харків] 
— укр. рад. невропатолог, засл. 
діяч науки УРСР (з 1959). Закін¬ 
чив Одес. мед. ін-т (1924). В 1941— 
45 — професор Харків, мед. ін-ту 
(Харків — Оренбург), в 1946—53 
— Харків, ін-ту удосконалення 
лікарів, з 1953 —наук, керівник 
Укр. н.-д. психоневрологічного 
ін-ту в Харкові. Праці Л. присвя¬ 
чені вивченню проблем локалізації 
функцій, порушень рухів, чутли¬ 
вості, мозкового кровообігу, цир¬ 
куляції цереброспінальної рідини, 
діагностиці пухлин головного моз¬ 
ку тощо. 
ЛИТВЙН Михайло (Михалон; рр. 
н. і см. невід.) — лит. дипломат 
у Кримському ханстві в 1-й пол. 
16 ст. Автор записок (видані 1615 
в Базелі), в яких висвітлюється по¬ 
бут литовців, росіян, українців, 
кримських татар, подається опис 
Києва. Окремі твердження Л. 
тенденційні. 
Те.: О нравах татар, литовцев и моск- 
витян. Десять отрьівков. В кн.: Ме- 
муарм, относящиеся к истории Южной 
Руси, в. 1. К.. 1890. 
ЛИТВЙН Степан Михайлович 
(н. 10.VI 1931, с. Головчинці, ни¬ 
ні с. Кармалюкове Жмеринського 
р-ну Війн, обл.) — укр. рад. поет. 
Член КПРС з 1970. Закінчив київ, 
ун-т (1954). Працював на видавни¬ 
чій роботі. Друкується з 1950. 
Поетичні збірки: «Серце не мов¬ 
чить» (1958), «Під небом Криму» 
(1960), «Бентежність» (1966), «Руш¬ 
ник і шабля» (1972), «Нездолан¬ 
ність любові» (1976). Переклади 
з рос., білорус., груз., болг. мов. 
Те.: Спадкоємність. К., 1974; Твій го¬ 
лос. К., 1980. Г. Ф. Семенюк. 
ЛИТВИНСНКО Валентин Гаври¬ 
лович [15 (28).VIII 1908, Кремен¬ 
чук — 15.XII 1979, Київ] — укр. 
рад. графік, живописець і пи¬ 
сьменник, нар. художник УРСР 
(з 1960). Член КПРС з 1949. Нав¬ 
чався в худож. студії М. Самоки- 
ша у Сімферополі та на робітфаці 
при Харків, худож. ін-ті (1932— 
34). З 1941 — постійний співробіт¬ 
ник журн. «Перець». Твори: пла¬ 
кати та агітвікна — «Україна віль- 
наї», «Волго-Дунайська рапсодія» 
(1944); станкові — «Рус не здаєть¬ 
ся! », «Дядечку, я боюся!», обидва— 
1944; «Жюрі», «Люблю і горжуся» 
(обидва — 1945), «Відбудова заво¬ 
ду» (1946), «Квартет» (1947), се¬ 
рія «Мисливська лірика» (1951), 
«Золота осінь» (1952), сатирична 
серія «Зникаючі різновиди птахів» 
(1954—56), «Весняна тиша» (1959), 
серія «Рибальське щастя» (1960), 
«Мисливські усмішки» (1961): іл. 
до байок І. Крилова та Л. Гліоова, 
творів І. Франка, Лесі Українки, 
до оповідань О. Вишні, до зб. укр. 
нар. казок. Л.— автор казок «Ча¬ 
рівна сопілка», «Стара сосна і 
дятел-молодець» (обидві — 1957), 
зб. оповідань для дітей «Про ма¬ 
леньких друзів» (1959) та ін., ви¬ 
дання яких він оформляв та ілю¬ 
стрував. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора і 
Дружби народів, медалями. Іл. 
див. також на окремих аркушах 
до ст. ст. Анімалістичний жанр, 
т. 1, с. 448—449; Гравюра, т. З, 
с. 448—449. 
Літ.: Цельтнер В. Валентин Литви- 
ненко. М.. 1971. 

ЛИТВИН£НКО Василь Костян¬ 
тинович [21.1 (2.II) 1899, Саратов — 
14.1 1966, Москва] — рад. балет¬ 
мейстер, артист балету і оперний 
співак, засл. арт. Груз. РСР (з 
1941). Закінчив хореографічну сту¬ 
дію при Сарат. опері (1918) та 
вокальний ф-т Тбіліської консер¬ 
ваторії (1923). Був солістом балету 
Саратовського (1918—21) і Тбілісь¬ 
кого (1922—26) театрів опери та ба¬ 
лету. В 1927—31 та 1946—56 — 
соліст балету і гол. балетмейстер 
Харків., 1932—34 — Київ., 1935— 
44 — балетмейстер Груз. (Тбілісі) 
й Азерб. (Баку) театрів опери 
та балету. Постановник першого 
укр. балету «Пан Каньовський» 
М. Вериківського (1931 — Харків, 
1932 — Київ), балетів «Ференджі» 
Б. Яновського (1932, Київ), «Дан- 
ко» В. Нахабіна (1948, Харків). 
Виконував провідні партії в кла¬ 
сичному та сучас. балетному, а та¬ 
кож баритонові партії — в оперно¬ 
му репертуарах. 

Ю. О. Станішевський. 
ЛИТВИН£НКО Василь Тимофі- 
йович [20.XII 1899 (1.1 1900), с-ще 
Курахівка, тепер у складі Сели- 
дівської міськради Донец. обл. 
— 15.Х 1960, с. Зоряне Марийсь¬ 
кого р-ну Донецької обл.] — нова¬ 
тор колгоспного виробництва, дві¬ 
чі Герой Соціалістичної Праці 
(1948 і 1958). Член КПРС з 1948. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
З 1946 — голова колгоспу «Бать¬ 
ківщина» того ж Марийського 
р-ну. Очолюваний Л. колгосп став 
одним з передових на Україні 
господарств. Л.— делегат XVIII— 
XXI з’їздів Компартії України, 
депутат Верховної Ради СРСР 4— 
5-го скликань. Нагороджений 2 
орденами Леніна, орденом Черво¬ 
ної Зірки, медалями. 

П. Л. Сорокотяга. 

ЛИТВИН£НКО Леонід Михайло¬ 
вич (н. 12.1 1921, Таганрог) — укр. 
рад. хімік-органік, акад. АН 
УРСР (з 1965). Член КПРС з 1944. 
У 1947 закінчив Харків, ун-т, де 
працював до 1965. У 1965—68 — 
ректор Донец. ун-ту, в 1968—75 — 
керівник Донец. відділення Ін-ту 
фіз. хімії АН УРСР. З 1975 — 
директор Ін-ту фізико-органічної 
хімії і вуглехімії АН УРСР. Наук, 
праці присвячені питанням орга¬ 
нічної хімії: зв’язку між будовою 
і реакційною здатністю органічних 
сполук, кінетиці органічних реак¬ 
цій і впливу різних факторів 
(структура реагентів, середовище, 
органічні каталізатори) на їхню 
швидкість. Відкрив ряд органіч¬ 
них каталізаторів. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Премія ім. Л. В. 
Писаржевського АН УРСР, 1969. 
ЛИТВИн£НКО Христина Дмит¬ 
рівна (23 .V 1883, с. Христанів- 
ка, тепер Лохвицького р-ну Полтав. 
обл.— 7.1 1978, Миргород) — укр. 
народна поетеса, бандуристка. 
Грамоти навчилася самотужки. 
Відвідувала вільною слухачкою 
Миргородську художньо-пром. 
школу. Соціально загострені пісні 
й вірші почала складати ще в 
юнацькі роки. У творах рад. часу 
оспівувала комуністичне будів¬ 
ництво, колгоспний лад, щасливе 
життя рад. жінки. Збірки: «Широ¬ 
ким шляхом» (1958), «Степові 
квіти» (1960). 

Ю. 

В. 

л. 

ЛИТВИНЕНКО 

Ф. Лисянський. 

Г. Литвиненко. 

Т. Литвиненко. 

М. Литвиненко. 

10’ 
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ЛИТВИНЕНКО- 
ВОЛЬГЕМУТ 

М. І. Литвиневко- 
Вольгемут. 

М. М. Литвиноп. 

Оркестрова литавра. 

л итвин Єнко-вольгемУт 
Марія Іванівна [1 (13).II 1892, 
Київ — З.ІУ 1966, там же] — укр. 
рад. співачка (лірико-драматичне 
сопрано), педагог, музично-громад¬ 
ський діяч, нар. арт. СРСР (з 
1936). Член КПРС з 1945. У 1912 
закінчила Київ. муз. уч-ще. В 
1912—14 працювала в Театрі 
Миколи Садовського, 1914—16 — 
в театрі муз. драми в Петро¬ 
граді, 1916—18— в Київ, опері та 
«Музичній драмі» (1919), Він¬ 
ницькій народній (1920—1922), 
Київ. (1922—1923), Харків. (1923— 
1925) рос. операх. Була в числі 
фундаторів Харків, укр. театру 
опери та балету (1925—1935). В 
1935—1953 — солістка Київ, театру 
опери та балету. Л.-В. мала голос 
рідкісний за красою тембру, силою 
і діапазоном (2,5 октави). Ство¬ 
рила понад 70 вокально-сценіч¬ 
них образів. Серед партій в опе¬ 
рах укр. композиторів — Оксана, 
Одарка («Запорожець за Дунаєм» 
Гулака-Артемовського), Наталка 
і Терпилиха, Настя, Панночка 
(«Наталка Полтавка», «Тарас 
Бульба», «Утоплена» Лисенка), Ка¬ 
терина (однойменна опера Арка- 
са), Варвара («Богдан Хмельниць¬ 
кий» Данькевича), Ганна («Най¬ 
мичка» Вериківського); партії з кла- 
сич. рос. та зх.-європ. репертуару: 
Купава («Снігуронька» Римсько- 
го-Корсакова), Ліза («Пікова дама» 
Чайковського), Ярославна («Князь 
Ігор» Бородіна), Аїда (одноймен¬ 
на опера Верді), сопранові пар¬ 
тії в операх Вагнера «Лоенгрін», 
«Тангейзер», «Валькірія», Галька 
(«Галька» Монюшка), Тоска, Ту- 
рандот (однойменні опери Пуччіні), 
Валентина («Гугеноти» Мейєр- 
бера). Л.-В. виконувала ролі і в 
муз.-драм, виставах: Уляна («Сва¬ 
тання на Гончарі вці» Квітки-Осно- 
в’яненка — Стеценка), Оришка 
(«Пошились у дурні» М. Кропив- 
ницького), Аза («Циганка Аза» М. 
Старицького). Пед. діяльність по¬ 
чала 1920 у Вінницькій нар. 
консерваторії; в 1944—64 — про¬ 
фесор Київ, консерваторії. На¬ 
городжена орденом Леніна, 3 ор 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Держ премія 
СРСР, 1946. 
Літ.: Швачко Т. О. Марія Литвинен- 
ко-Вольгемут. К.. 1972. 

Т. О. Швачко. 

ЛИТВИНИ — 1) Обласна назва 
укр. населення, яке живе на тер. 
середнього Подесення. Виникнення 
цієї назви пов'язане з тим, що в 
14—16 сі. Білорусія та частина 
України були в складі Великого 
князівства Литовського. Л. роз¬ 
мовляють одним з пн. діалектів 
укр. мови, який має багато спіль¬ 
них рис з білорус, мовою. Мате¬ 
ріальна та духовна культура Л. в 
минулому характеризувалася ря- 
;:ом особливостей. Назва * литви¬ 
ни» тепер майже не вживається. 
2) В минулому — назва всього 
населення Лит великого князів¬ 
ства, тобто литовців, білорусів, 
частково поляків і українців. 
ЛИТВИ НОВ Іван Михайлович 
[24.VI (7.VII) 1907, Суми — 20.Х 
1976, Київ] — укр. рад. вчений у 
галузі будівництва, доктор тех. 
наук (з 1968), професор (з 1970). 
Член КПРС з 1945. Закінчив 
(1930) Харків, інженерно-буд. ін-т. 

Працював у Харків, тресті буд. ін¬ 
дустрії, Півден. н.-д. ін-ті буд-ва 
у Харкові (1952—57 — директор). 
З 1956 — академік-секретар Ака¬ 
демії буд-ва і архітектури УРСР. 
У 1963 — 76 — керівник відділу 
основ фундаментів і механіки грун¬ 
тів Н.-д. ін-ту буд. конструкцій у 
Києві. Осн. праці — з питань зміц¬ 
нення залізобетонних конструк¬ 
цій, вивчення, а також глибинного 
термічного закріплення грунтів 
тощо. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін 
орденами, медалями. 
ЛИТВИ НОВ Максим Максимович 
[справжнє прізв. та ім'я — Валлах 
Макс; 5 (17).VII 1876, м. Бєлосток, 
тепер Бялисток, ПНР — 31.ХІІ 
1951, Москва] — рад. держ. і парт, 
діяч, дипломат. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1898. Н. у сім’ї служ¬ 
бовця. З 1898 вів с.-д. пропаганду 
у робітн. гуртках на Чернігівщині. 
В 1900 — член Київ. к-ту РСДРП. 
Тоді ж був заарештований і ув’яз¬ 
нений у Лук’янівській тюрмі, звід¬ 
ки 1902 здійснив втечу, емігрував 
до Швейцарії. Агент «Искрьі», 
член Закордонної ліги російської 
революційної соціал-демократії. 
Після II з’їзду РСДРП (1903) — 
більшовик, член Бюро комітетів 
більшості. До 1918 жив в Англії, 
працював у закордонних орг-ціях 
партії. З 1918 — у Наркоматі за- 
корд. справ (з 1921 — заст. нар¬ 
кома, 1930—39 — нарком закорд. 
справ СРСР). У 1934—38 — пред¬ 
ставник СРСР у Раді Ліги націй. 
У 1941—46 — заст. наркома за¬ 
корд. справ, одночасно 1941—43 — 
посол СРСР у США і 1942—43 — 
посланник СРСР на Кубі. На XVII 
—XVIII з’їздах партії обирався 
членом ЦК ВКП(б). Член ЦВК 
СРСР. Депутат Верховної Ради 
СРСР 1—2-го скликань. Автор 
праць з питань зовн. політики 
СРСР. Нагороджений орденом 
Леніна і орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
ЛИТВИ НОВ Олімпій Олімиійо- 
вич [н. 23.Х (5.XI) 1905, м. Бери- 
слав, тепер Херсон, обл.] — укр. 
рад. вчений у галузі буд. виробни¬ 
цтва, професор (з 1976). Після 
закінчення (1928) Одес. індустр. 
ін-ту працював на буд-ві пром., 
громад, і житл. об’єктів в Арте- 
мівську, Києві, Нікополі, Тбілісі, 
Харкові. 1946—63 — у київ. н.-д. 
ін-тах: буд. матеріалів і виробів, 
організації і механізації буд. ви¬ 
робництва. З 1963 — у Київ, ін¬ 
женерно-буд. ін-ті. Осн. праці — з 

М. 1. Литвиненко-Вольгемут у ролях 
Лізи («Пікова дама» П. 1. Чайковсь¬ 
кого) та Насті («Тарас Бульба» М. В. 
Лисенка). 

питань арх.-декоративних власти¬ 
востей облицювальних каменів і 
їхнього застосування; технології 
буд-ва. Держ. премія УРСР, 1974. 
ЛИТВИ НОВА Пелагея Яківна 
[дівоче прізв.— Бартош; 3 (15).X 
1833, хутір Теребень, кол. Глухів- 
ського повіту Черніг. губ.— 8 (21). 
IX 1904, с. Землянка, тепер Глу- 
хівського р-ну Сум. обл.] — укр. 
етнограф. Закінчила Моск. ун-т 
Працювала вчителькою в с. Зем¬ 
лянці. Осн. праці: «Південнорусь- 
кий народний орнамент» (ч. 1—2, 
1898—1902), «Весільні обряди і 
звичаї у селі Землянці Глухівсько- 
го пов. у Чернігівщині» (в кн.: Ма¬ 
теріали до українсько-руської ет¬ 
нології, т. 3. Львів, 1900). 
ЛИТВб ХУДбЖНЄ — художні 
твори (скульптура, ювелірні при¬ 
краси тощо), виготовлені з різ¬ 
них металів і сплавів (мідь, брон¬ 
за, срібло, золото, чавун) шляхом 
виливання. Виливають їх за допо¬ 
могою воскової моделі або куско¬ 
вої земляної форми (див. Ливар¬ 
не виробництво). Л. х. відоме з 
глибокої давнини (в Єгипті — 
з 3-го тис. до н. е.; Китаї — з 2-го 
тис. до н. е.); широко використо¬ 
вувалося в Старод. Греції й Римі; 
в середні віки, в епоху Відроджен¬ 
ня і в 17—18 ст.— в країнах Зх. 
Європи. Л. х. було поширене в 
Давній Русі, в Росії — в 16—19ст. 
(див., зокрема, Каслинське литво). 
На тер. України Л. х. відоме з ча¬ 
сів Київ Русі. Від 14 ст. залиши¬ 
лися дзвони (дзвін собору св. Юра 
у Львові, 1341, майстер Я. Ско¬ 
ра); 15 ст.— оздоблені гармати 
(Львів, майстри 16 ст. Л. і М. 
Герле, поч. 17 ст.— К. і А. Фран- 
ке). З поч. 17 ст. в Галичині та на 
Волині відливали скульптури (сар¬ 
кофаги Синявських, А. Кисіля та 
ін.). Л. х. Києва та Глухова пред¬ 
ставлене роботами майстрів кін. 
17 — поч. 18 ст. А. Петровича, И. 
і К. Балашевичів (створили худож. 
оздоблені гармати та дзвони). На 
зх. землях України в 17—18 ст. 
значними осередками Л. х. були 
Львів, Перемишль, Броди (майст¬ 
ри Ф. Полянський, І. Бобовський, 
І. Бельман). Поряд з монументаль¬ 
ним на Україні було широко роз¬ 
винуте дрібне Л. х. (люстри, під¬ 
свічники, кухонні та аптечні ступ¬ 
ки, каламарі). В кін. 18 ст. Л. х. 
починає занепадати. В 19 ст. від¬ 
ливали переважно великі пам’ят¬ 
ники для міст, здебільшого в май¬ 
стернях Петербурга. В рад. час 
Л. х. виробляють з-д «Монумент- 
скульптура» в Ленінграді, Мити- 
щенський з-д худож. литва Худож. 
фонду СРСР та ін.; на Україні — 
Респ. науково-реставраційні вироб¬ 
ничі майстерні Держбуду УРСР у 
Києві. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 448—449. 
Літ.: Рьібаков Б. А. Ремесло древней 
Руси. М., 1948: Жолтовський П. М. 
Художній метал. К., 1972: Петричен- 
ко А. М. Книга о литье. К., 1972. 
Жолтовський П. М. Художнє лиття 
на Україні в XIV—XVIII ст. К., 1973 

/7.М. Жолтовський. 
ЛЙТИЙ КУРГАН — скіфський 
курган на Кіровоградщині. Див. 
Мельгуновський курган. 
ЛЙТКОВИЙ М’ЯЗ — двоголовий 
м’яз на задній поверхні голінки 
людини. Разом з камбаловидним 
м’язом утворює триголовий м’яз, 
що прикріплюється до п’яткової 



кістки ахілловим сухожилком. Зги- діючий орган Верховної Ради рес- 
нає голінку і стопу. Іл. див. на публіки, який здійснює в межах, 
вклейці до ст. Анатомія. передбачених Конституцією Лит. 
ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА (польс. рср- Функції найвищого органу 
теїгука — архів) — архів держ. Держ. влади республіки в період 
канцелярії Великого князівства між їїс?Р1ями- Верховна Рада 
Литовського, що складається з Дитч РСР утворює Уряд Лит. 
книг (понад 550 томів), у які РСР Раду ^Міністрів Лит. 
вписано документи 14-18 ст. або, рСР - наивищии виконавчий та 
здебільшого, їхні копії. До Л. м. розпорядчий орган держ. влади 
записувалися різні надання, уста- республіки^ Місц. органами держ. 
ви волостям, відкуп мит, ухвали влади в районах, містах, селищах, 
сеймів, конфедерацій, інструкції апілінках Лит. РСР є відповідні 
послам, листування й договори з Ради нар. депутатів, що обира- 
ін. д-вами, суд. справи тощо. До ються населенням строком на 2,5 
Л. м., зокрема, занесено текст акта РокУ- У виборах до всіх Рад нар. 
про Люблінську унію 1569, під- депутатів Лит. РСР беруть участь 
твердження магдебурзького пра- громадяни, які досягли ^18 років, 
ва Києву, Львову, Кременцю. на основі заг., рівного и прямого 
Л. м.— важливе джерело з історії виборчого права при таємному го- 
Литви, Білорусії, України. Збері- лосуванні. Наивищии суд. орган 
гається в Центр, держ. архіві дав- республіки— Верховний Суд Лит. 
ніх актів СРСР у Москві. Части- РСР, який Верховна Рада Лит. 
ну документів Л. м. (гол. чин. до- РСР обирає строком на 5 років, 
кументи 15—16 ст.) видано. Природа. Берегова лінія Балтіись- 

. ..хп. кого м. в межах Л. мало розчле- 
ЛИТСШСЬКА МОВА — мова ли- НСШана. Вздовж берега простяга- 
товцгв. Належить до балтійської ються піщані пляжі з дюнами. На 
групи індоєвроп. сім і мов_ Гово- Пд. вузька Куршська коса відо- 

М* В СР\С^Лп2,^Мпм’гт?па' кремлює від моря Куршську зат. 
(1979, перепис). У Л. м. виділя- д міститься на з Сх.-Європ. рів- 

. ються Два осн- наріччя, аукштаит- нини редьєф переважно низовин- 
ське верхньолитовське) 1 жемаит- ний Зх ча^тину республіки зай- 
ське (нижньолитовське). Серед ін. має Приморська низовина, яка по- 
індоєвроп. мов Л. м. вирізняється СТуПОВО переходить у Жямайтсь- 
архаїчністю. Для неї характерне к/височ (в^с до 234 м). У центрі 
розрізнювання довгих і коротких д — Середньолитовська низовина 
голосних, наголос вільний; розви- (вис 8^_90 м) о6меЖована зі 
нуга система іменних відмінкових Сх та п погорбованим Бал- 
і дієслівних форм. Іменник має тійським пасмом (вис. до 288 м), 
два роди, 7 відмінків (є кличнии). яке поділяється на Аукштайтську, 
Писемність Л. м. виникла в 16 ст. д3уКСЬКу та Судувську височини. 
Національна літ. Л. м. остаточно край^ньому Сх в межі Л. за- 
сформувалась у кін. 19 на поч. ходять Свенцянські пасма та від- 
20 ст. У процесі розвитку мова Ошмянської (вис. до 292 м, 
зазнавала впливу сусідніх мов, £ Юо3апіне) височини. Корисні 
особливо СЛОВЕНСЬКИХ Ппак і Деякі 
слова з Л. м. засвоєні слов’ян. 

копалини: буд. матеріали (глини, 
, п « піски, крейда, гіпс, ангідрити, до- 

мовами (в укр. мову з Л. м. увіиш- ломіти^ вапняки), нафта, торф, ти- 
ли слова «ятір», «дьоготь» та ін.). тано-цирконієві розсипища, фос- 
Алфавіт на основі латинського. ф0рИТИ па балт. узбережжі — 
ПР°ПЛ‘РУ А- м див- Литовська янтар Мінеральні джерела (Друс- 
РСР, розділ Література. кінінкай, Паланга, Бірштонас, Лі- 
Лгт.: Петерсон М. Н. Очерк литов- _ купппТи 
ского язьїка. М., 1955; Непокупнмй кенаи), на разі яких курорти. 
А. П. Балто-севернославянские язьі- Клімат помірний, перехідний від 
ковьіе связи. К., 1976; Ілеіиуці каї- морського до континентального. 
Ьоз бгашаїіка, і. 1—3. Уііпіиз, 1965— Пересічна т-ра січня —4,8°, липня 
76. А. І. Сабаляускас. +17,2°. Опадів 750 мм на рік. 
ЛИТОВСЬКА РАДЯНСЬКА СО- Найбільша їх кількість припадає 
ЦІАЛІСТЙЧНА РЕСПУБЛІКА. на жовтень (на узбережжі). Веге- 
Литва. таційний період від 169 до 202 
Загальні відомості. Лит. РСР днів. Річкова сітка густа (722 
утворена 21.VII 1940. Увійшла ріки завдовжки понад 10 км, з 
до складу СРСР З .VIII 1940. них 12 — понад 150 км). Ріки 
Розташована на Зх. Європ. части- повноводні, належать до бас. Бал- 
ни СРСР. Межує на Пн. з Латв. тійського м. Найбільша ріка — 
РСР, на Сх. та Пд.— з БРСР, на Нямунас {Німан), гол. її притоки: 
Пд. Зх.— з Калінінградською обл. Няріс (Вілія), Мяркіс, Мінія, 
РРФСР та Польщею. На Зх. оми- Шешупе. В республіці — бл. 3000 
вається Балтійським м. озер, найбільше — Друкшяй (Дри- 
Поділяється на 44 райони, має 92 святи; пл. 45 км2). На Нямунасі 
міста та 22 с-ща міськ. типу. Карти — Каунаське водосховище (64 км2). 
див. на окрем арк., с. 448—449. Переважають підзолисті та дер- 
Державний лад. Лит. РСР — су- ново-підзолисті грунти, подеку- 
веренна радянська соціалістична ди — родючі дерново-карбонатні, 
держава, що входить до складу Л. лежить у зоні мішаних лісів. 
СРСР Діючу Конституцію Лит. Лісами вкрито понад 27% тер. рес- 
РСР прийняла 20.IV 1978 поза- публіки, більше половини з них — 
чергова 9-а сесія Верховної Ради на Пд. Сх. Переважають хвойні 
Лит. РСР 9-го скликання. Найви- породи (56%): сосна, ялина. Ши- 
щий орган держ. влади і єдиний роколистяні ліси — гол. чин. у 
законодавчий орган — однопалат- центр, районах Л. Бл. 17% тери- 
на Верховна Рада Лит. РСР, що торії—луки та пасовища, бл. 7% — 
обирається строком на 5 років, болота. Характерні представники 
Верховній Раді Лит. РСР підзвіт- фауни: заєць-русак, лисиця, вовк, 
на обирана нею Президія Верхов- лось, благородний та плямистий 
ної Ради Лит. РСР — постійно олені, козуля, куниця, норка та 

ін. В річках та озерах — видра, 
бобер. З риб — лящ, щука, окунь, 
плотва, форель тощо. На тер. Л.— 
заповідники Жувінтас, Чяпкялю, 
Литовський національний парк та 
101 заказник. В. І. Кветкаускас. 
Населення. Осн. населення — ли¬ 
товці (80%, 1979, перепис). Жи¬ 
вуть також росіяни, поляки, біло¬ 
руси, українці, євреї та ін. Пере¬ 
січна густота нас.— 52 чол. на 1 
км2 (1980). Міське населення ста¬ 
новить 61% (1979). Найбільші мі¬ 
ста: Вільнюс, Каунас, Клайпеда, 
Шяуляй, Паневежис. 
Історія. Тер. Л. людина заселяла 
з кін. палеоліту і в неоліті (з 
10—9-го тис. до серед. 2-го тис. 
до н. е.). Починаючи з 9 ст. у Пд.- 
Сх. Прибалтиці розвивалися феод, 
відносини і формувалася лит. на¬ 
родність. З виникненням класів 
з’явилися держ. утворення — землі 
(князівства). В ЗО—40-х рр. 13 ст. 
Міндовг об’єднав частину лит. кня¬ 
зівств в єдину ранньофеод. д-ву — 
Велике князівство Литовське. З 
поч. 13 ст. литовці вели тривалу 
боротьбу проти агресії нім. лица¬ 
рів (див. Лівонський орден, Тев¬ 
тонський орден). У ряді битв 
(1236, 1260 та ін.) лит. війська зав¬ 
дали лицарям поразки. Однак 
спроби проникнення нім. агресо¬ 
рів у лит. землі тривали. Мо¬ 
гутність Л. зросла за князюван¬ 
ня Гедиміна (1316—41). Л. вела 
війни з Золотою ордою (1258, 
1275, 1278, 1282, 1315, 1338,1340). 
В 1363 великий князь лит. Оль- 
герд (1345—77) розбив татар у битві 
на р. Сині Води (на Дніпровсько- 
Бузькому лимані). Кордони лит. 
д-ви значно розширилися, насам¬ 
перед у результаті загарбання укр. 
і білорус, земель. У серед. 14 ст. 
під владою Л. опинилися Сх. Во¬ 
линь, Поділля, Київ (бл. 1362), 
згодом — ін. укр. землі аж до 
Чорного м. У 90-х рр. 14 ст. Вітовт 
(1392—1430) замість удільних кня¬ 
зів на загарбаних землях, зокрема 
у Київському князівстві, призна¬ 
чив своїх намісників. Кревська 
унія 1385 між Л. і Польщею при¬ 
вела до створення Польсько-Лит. 
д-ви, великий князь лит. Ягайло 
став королем Польщі. В 1387 в Л. 
було запроваджено католицтво 
(крім Жемайтії, де його введено 
1413). Зближення Л. і Польщі 
створило передумови для вирі- 
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Герб Литовської РСР. 

ЛИТОВСЬКА 
РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА 

Площа — 65,2 тис. км* 

Населення — 3420 тис. 
чол. (на 1.1 1980) 

Столиця — м. Вільнюс 

И Вільнюський край, приєдна¬ 
ний до Литви за договором 
з Радянським Союзом 
10 X 1939 р ■ Населені литовцями землі, що відій¬ 
шли від Білоруси в 1940 р 

7| Клайпедський край, визволений 
__ІІ 1945 р Радянською Армією 
Примітка. На карті дано сучасні кордони 
_держав та союзних республік 
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ЗРОСТАННЯ 
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ 
ПРОДУНЦІЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
(1940=1) 54 

46 

1945 1965 1975 1978 

шальної перемоги над Тевтонським 
орденом у Грюнвальдській битві 
1410. За Мельнським договором 
1422 під владою Ордену (згодом — 
Пруссії) залишився лише Клай¬ 
педський край. На загарбаних Л. 
укр., білорус, і рос. землях точи¬ 
лася визвольна боротьба. Антилит. 
виступи відбулися 1436, 1480—81 
на Київ, землі. З кін. 14 ст. у 
Великому князівстві Лит. знач¬ 
но розширилася феод, власність 
на землю. Зростало екон. і політ, 
значення великих бояр. У серед. 
15 ст. з них було створено урядо¬ 
вий орган — Раду панів, що конт¬ 
ролювала діяльність великого 
князя. Бояри й шляхта стали 
привілейованим станом зі своїм 
судом та органом управління — 
Сеймиком. Інтенсивно проходив 
процес закріпачення селян, яке по¬ 
силилося після видання <Устави 
на волокиь 1557 (поширювалася 
на тер. Польщі, Литви, України 
та Білорусії). Це викликало ряд 
повстань, зокрема на загарбаних 
укр. і білорус, землях (Бакотське 
повстання 1431—34, Канівське 
міське повстання 1536, Черкаське 
міське повстання 1536). 
У 1529, 1566 і 1588 було видано 
кодекси кримінального і цивіль¬ 
ного права Лит. д-ви — Литов¬ 
ські статути. В багатьох містах 
Литви і загарбаних нею земель, 
зокрема України запроваджено 
магдебурзьке право. Лит. і польс. 
феодали з серед. 15 ст. почали 
агресію проти рос. земель. З виник¬ 
ненням Російської централізова¬ 
ної держави рос. і білорус, насе¬ 
лення Великого князівства Литов¬ 
ського почало тяжіти до нового 
центру — Москви. В кін. 15 — на 
поч. 16 ст. до Рос. д-ви відійшли 
землі по лівому березі Оки, Пн. 
Україна (Чернігів), частини Смо- 
лен. та Вітеб. земель. У серед. 
16 ст. Л. включилась у війну з 
Росією за Лівонію (див. Лівонська 
війна 1558—83). В цей період, 
за Люблінською унією 1569, Поль¬ 
ща і Л. об’єдналися в єдину д-ву 
— Річ Посполиту. На поч. 17 ст. 
Л. було втягнуто у війну Речі 
Посполитої зі Швецією. Під час 
визвольної війни українського на¬ 
роду 1648—54 лит. феодали разом 
з польськими вели боротьбу проти 
повсталих народів України та Бі¬ 
лорусії, що призвело до війни Л. 
з Рос. д-вою. В 2-й пол. 17 ст. Л. 
фактично перетворилася на про¬ 
вінцію Польщі. В період Північ¬ 
ної війни 1700—21 на тер. Л. від¬ 
бувалися воєнні дії. 
Після 3-го поділу Польщі (1795) 
більшу частину Л. було приєднано 
до Росії. Територія по лівому бе¬ 
резі Німану відійшла до Пруссії, 
з 1815 — до Росії. Зх. лит. землі 
(Клайпедський край) залишилися 
під владою Пруссії. Лит. землі в 
складі Росії з 1843 було включено 
до Віденської і Ковенської губер¬ 
ній. Зміцнення зв’язків між лит. 
і рос. народами сприяло втягу¬ 
ванню трудящих Л. в революц. 
рух Росії. Феод.-кріпосницька си¬ 
стема в Л., як і в Росії, в 1-й пол. 
19 ст. переживала кризу. Значно 
посилився сел. рух. Польське по¬ 
встання 1830—31 охопило й Л., 
де, особливо в Жемайтії, крім 
шляхти, у повстанні брали участь 
селяни. 

Грабіжницький характер селян¬ 
ської реформи 1861, яку було про¬ 
ведено в більшій частині Л., при¬ 
вів до піднесення сел. руху. Се¬ 
ляни були однією з гол. рушійних 
сил повстання 1863—64 в Л. й Бі¬ 
лорусії (див. Польське повстання 
1863—64), що проходило під керів¬ 
ництвом К. С. Калиновського, А. 
Мацкявічюса, 3. Сераковського 
та ін. Повстання змусило царський 
уряд піти на деякі поступки селя¬ 
нам. Однак заворушення не при¬ 
пинялися. Бурж реформи 70— 
80-х рр. прискорили розвиток ка¬ 
піталізму і посилили класову ди¬ 
ференціацію селянства. У 2-й пол. 
19 ст. завершилася консолідація 
лит. бурж. нації. Посилився 
нац.-визвольний рух лит. народу. 
З 1871 почалися страйки робітни¬ 
ків Л. У 80-х рр. 19 ст. виник¬ 
ли перші марксистські гуртки. 
У вересні 1895 В. І. Ленін відві¬ 
дав Вільнюс, де встановив зв’яз¬ 
ки з місц. марксистами. У травні 
1896 створено Лит. с.-д. партію 
(ЛСДП). У 1900 Соціал-демокра¬ 
тія Королівства Польського, Ро¬ 
бітничий Союз Литви і частина лі¬ 
вих елементів ЛСДП об’єдналися 
в Соціал-демократію Королівства 
Польського і Литви (СДКПіЛ). 
Лит. трудящі брали участь у рево¬ 
люції 1905—07 Нове піднесення 
страйкового руху в Л. почалося 
1912. Під впливом газ. «Правда» 
в Ризі 1913—14 видавалася лит. 
робітн. газ. «Вільніс» (<Хвиля»). 
З поч. 1-ї світової війни Л. стала 
ареною воєнних дій. На кін. 1915 її 
окупували нім. війська. У вересні 
1917 під контролем нім. окупацій¬ 
ної влади було створено контррево- 
люц бурж.-націоналістичну <Ли¬ 
товську раду», яка прийняла схва¬ 
лену окупаційною владою поста¬ 
нову про відродження Лит. д-ви 
і фактичне підпорядкування її 
Німеччині. Під керівництвом Ком¬ 
партії Литви (створена в жовтні 
1918) трудящі в грудні 1918 — 
січні 1919 встановили Рад. владу 
в більшості районів Л. 8.XII 1918 
у Вільнюсі створено Тимчасовий 
революц. робітн.-сел. уряд на чо¬ 
лі з В. С. Міцкявгчюсом-Капсука- 
сом. 22.XII декретом Раднарко- 
му РРФСР, а 23.XII постановою 
ВЦВК визнано незалежність Лит. 
Рад. Республіки. На 1-му з’їзді 
Рад Л. (18—20.11 1919, Вільнюс) 
було обрано ЦВК республіки. З 
метою об'єднання революц. сил 
у боротьбі проти внутр. контррево¬ 
люції з’їзд визнав за необхідне 
об’єднання Л і Білорусії в єди¬ 
ну Литовсько-Білоруську Радян¬ 
ську Соціалістичну Республіку 
Влітку 1919 нім і польс. інтер¬ 
венти разом з лит. бурж.-націа 
налістичними військами повали¬ 
ли Рад. владу в Л. Влада пе¬ 
рейшла до рук литовської бур¬ 
жуазії, 12.VII 1920 буржуазний 
уряд Л. уклав з РРФСР договір, 
за яким Рад. уряд визнав м. Віль¬ 
нюс і Вільнюський край невід’єм¬ 
ною частиною Л. Але в жовтні 1920 
цю територію загарбала бурж.-по¬ 
міщицька Польща. 28.IX 1926 Л. 
уклала з СРСР договір про нена¬ 
пад. 17.XII 1926 в Л. було здій¬ 
снено фашист, переворот. 23. III 
1939 фашист. Німеччина загарбала 
Клайпеду і Клайпедський край. 
1гї X 1939 було підписано лит.-рад. 

договір, за яким Рад. уряд пере¬ 
давав Л. визволені Червоною Ар¬ 
мією м. Вільнюс і Вільнюський 
край. Договір був спрямований 
проти перетворення Л. на плац¬ 
дарм для нападу на СРСР. З цією 
метою за згодою лит. уряду в Л. 
було розміщено встановлені кон¬ 
тингенти рад. військ. Реакцій¬ 
на верхівка Л. саботувала дого¬ 
вір. Для забезпечення виконання 
його, за згодою лит. уряду, 15.VI 
1940 до Л. вступили додаткові кон¬ 
тингенти рад. військ. Жителі ві¬ 
тали рад. воїнів. Соціалістичну ре¬ 
волюцію, що почалася в Л., очоли¬ 
ла Компартія Л. 17 .VI було створе¬ 
но Нар. уряд Л. 21—23.VII 1940 
всенародно обраний Нар. сейм від¬ 
новив Рад. владу, проголосив Л. 
Рад. Соціалістичною Республікою 
і звернувся до Верховної Ради 
СРСР з проханням прийняти Л. 
до складу Рад. Союзу. 3.VIII це 
прохання було задоволено. В Л. 
було проведено соціалістичні пе¬ 
ретворення. 
Протягом першого тижня після 
початку Великої Вітчизн. війни Л. 
окупували нім.-фашист, загарбни¬ 
ки. В республіці розгорнулася 
партизанська боротьба, діяли 94. 
загони і групи. В 1942 у складі Чер¬ 
воної Армії було сформовано нац. 
з’єднання — 16-у Лит. стрілецьку 
д-зію. За роки війни бл 15 тис. 
воїнів-литовців і партизанів наго¬ 
роджено орденами й медалями, 19 
з них удостоєно звання Героя 
Рад. Союзу. 28.1 1945 завершилося 
визволення Л. від окупантів. Лит. 
народ під керівництвом Комуні¬ 
стичної партії і з допомогою рос., 
укр. та ін. народів СРСР відбуду¬ 
вав нар. г-во. Проведено соціалі¬ 
стичну реконструкцію пром-сті, ко¬ 
лективізацію с. г., здійснено куль¬ 
тур. революцію. В ході соціалістич¬ 
ного будівництва змінилася класо¬ 
ва структура суспільства в респуб¬ 
ліці. За роки Рад. влади сформу¬ 
валася лит. соціалістична нація. 
В період розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства трудящі Л. ра¬ 
зом з усіма народами Радянського 
Союзу працюють над створенням 
матеріально-технічної бази кому¬ 
нізму. 
Республіку нагороджено орденами 
Леніна (1965), Дружби народів 
(1972), Жовтневої Революції (1980). 

Б. П. Курку ліс. 
Комуністична партія Литви ство¬ 
рена в жовтні 1918. В 1919—40 
діяла нелегально, очолюючи бо¬ 
ротьбу трудящих Л. за соціальне 
визволення. 8.Х 1940 ввійшла до 
складу КПРС під назвою Кому¬ 
ністична партія (більшовиків) 
Литви — КП(б) Литви. З жовтня 
1952 має сучас. назву. На 1.1 
1980 налічувала 165 755 членів і 
кандидатів у члени партії. Черго¬ 
вий, XVII з’їзд відбувся 20—22.1 
1976. Перший секретар ЦК Ком¬ 
партії Литви — П. П. Грішкявічус 
(з 1974). 
ЛКСМ Литви засн. в січні 1919, 
організаційно оформлено в жовтні 
1924 на 1-му з’їзді КСМ Литви. 
На 1.1 1980 налічувала 441 756 чол. 
Профспілки Литви на 1.1 1980 на¬ 
лічували 1 735 331 чол. 
Народне господарство. Л.— рес¬ 
публіка з розвинутою індустрією і 
широко механізов високопродук¬ 
тивним с. г. Нар. г-во Л. є склало- 



вою частиною єдиного народногос¬ 
подарського комплексу СРСР. Л. 
виділяється машинобудуванням, 
металообробкою, електротехніч¬ 
ною, хім., буд. матеріалів, легкою 
й харч, нром-стю. Випереджаючи¬ 
ми темпами розвивається електро¬ 
енергетика. С. г. спеціалізується 
на тваринництві молочно-м’ясного 
й свинарстві беконного напрямів. 
У 1978 у валовому сусп. продукті 
республіки на пром-сть припада¬ 
ло 56,7%, с. г.— 23,8%, буд-во — 
10,2% , транспорт і зв’язок — 3,3% 
Капіталовкладення в нар. г-во Л. 
1978 становили 1616 млн. крб. 
(1965 — 671 млн. крб.). Продук¬ 
тивність праці 1978 зросла проти 
1970: в пром-сті — на 49%, в с. г. 
(громадський сектор) — на 56%, 
в буд-ві — на 34%. Нац. доход 
республіки збільшився за 1971— 
78 в 1,45 раза. Виплати й пільги 
з сусп. фондів споживання зросли 
за цей період на 75%, роздрібний 
товарооборот — на 61%. Введено 
в дію 15 977 тис. м2 заг. (корисної) 
житл. площі. Л. входить до При¬ 
балтійського екон. району СРСР. 
Промисловість. Основу 
енерг. г-ва становить довізне пали¬ 
во (вугілля, нафтопродукти, газ). 
Місц. ресурси — гідроенергія й 
торф — мають другорядне значен¬ 
ня. Найбільші електростанції — 
Литовська ДРЕС, Каунаська ГЕС, 
Вільнюська ТЕЦ № 2. Будується 
(1980) Ігналінська АЕС, Кайшя- 
дорська ГАЕС. Машинобудуван¬ 
ню й металообробці належить про¬ 
відне місце в пром-сті Л. (виго¬ 
товлення металорізальних верста¬ 
тів, точних приладів і засобів ав¬ 
томатизації, електронно-обчислю¬ 
вальної техніки, електротех. ви¬ 
робів; електрозварювальне устат¬ 
кування, паливна апаратура, теле¬ 
візори, побутові холодильники то¬ 
що; суднобудування й судноре¬ 
монт). Підприємства малі.-буд. 
пром-сті зосереджені у Вільню¬ 
сі, Каунасі, Шяуляї, Паневежисі, 
Клайпеді, Кедайняї, Мажейкяї, 
Алітусі та ін. містах. Хімічна 
пром-сть представлена вироби, мі¬ 
неральних добрив, штучного волок¬ 
на, пластмасових виробів, мед. пре¬ 
паратів (Вільнюс, Каунас, Іонава, 
Кедайняй). У 1980 введено в дію 
перший у Л. Мажейкяйський наф¬ 
топереробний з-д. Пром-сть буд. 
матеріалів випускає високоякісний 
цемент, збірні залізобетонні конст¬ 
рукції, цеглу, шифер, а також мі¬ 
неральну вату, склоолоки, віконне 
скло тощо. Підприємства деревообр. 
і целюлозно-паперової пром-сті роз- 

Посівні площі сільськогосподар¬ 
ських культур (тис. га) 

Посівна площа 1950 1978 

Вся посівна площа 2294 2395 

Зернові культури 493 1118 

в т. ч. жито 504 164 

озима пшениця 185 227 

Технічні культури 104 76 

в т. ч. цукрові буряки 
(фабричні) 26 35 

льон-довгунець 76 39 

Картопля 235 145 

Овочі 25 22 
Кормові культури 446 1034 

міщено в Іонаві, Клайпеді, Кау¬ 
насі, Шяуляї, Вільнюсі, Грігіш- 
кесі тощо. Серед галузей лег¬ 
кої пром-сті розвинуті бавовня¬ 
на, лляна, вовняна, трикотажна 
(Каунас, Клайпеда, Алітус, Па- 
невежис, Біржай, Плунге, Кретін- 
га, Тельшяй, Утена). Гол. галузі 
харч, пром-сті — м’ясна, молочна 
(Каунас, Вільнюс. Паневежис, 
Шяуляй, Клайпеда, Алітус та ін.), 
рибна (центр мор. рибальства й 
рибної пром-сті — Клайпеда). 

Валовий збір основних сільсько¬ 
господарських культур (тис. т) 

Сільськогосподарські 
культури 1950 1978 

Зернові культури 1172 2798 

в т. ч. жито 429 401 

озима пшениця 138 757 

Льоноволокно 15 10 

Цукрові буряки (фабрич¬ 
ні) 349 866 

Картопля 3122 2267 

Овочі 401 362 

Підприємства цукр., борошномель¬ 
ної, кондитерської, спирто-горіл- 
чаної та ін. галузей пром-сті. По¬ 
ширені худож. промисли. 
Сільське господарст- 
в о. Осн. напрям с. г. республіки— 
виробництво м’яса й молока, а 
також льону, цукрових буряків, 
картоплі, зернових культур, ово¬ 
чів. Заг. обсяг с.-г. продукції 
Л. 1978 зріс проти 1950 на 260%. 
На кін. 1978 в республіці було 787 
колгоспів, з них 1 риболовецький, 
327 радгоспів. С.-г. угіддя 1978 
становили 53,8% заг. зем. площі, з 
них орні землі — 69,4% , сіножаті— 
11,2%, пасовища — 19,4%. Для 
с. г. велике значення має осушу¬ 
вання заболочених земель. У 1978 
площа осушених земель становила 
2211,4 тис. га. Провідна галузь 
с. г.— інтенсивне тваринництво (ви¬ 
робляє 2/3 всієї продукції с. г.). 
Поголів’я (тис., поч. 1979): ве¬ 
ликої рогатої худоби — 2197 (у 
т. ч. корів — 875), свиней — 2558, 
овець і кіз — 66. Птахівництво в 
основному переведено на індустр. 
основу (збудовано птахофабрики, 
інкубаторно-птахівничі станції). 
Розвиваються бджільництво, зві¬ 
рівництво (сріблясто-чорні лисиці, 
голубі песці, норки), рибництво. 
В 1978 вироблено: м’яса (в забійній 
вазі) — 477 тис. т, молока — 2808 
тис. т, яєць — 943 млн. шт., вов¬ 
ни — 0,2 тис т. У землеробстві 
провідне місце належить посівам 
кормових культур (багаторічні та 
однорічні трави, кукурудза) та 
зернових (вирощують озиме жито, 
пшеницю, ячмінь, овес); з тех. 
культур — льон-довгунець, цукр. 
буряки. 
У 1978 площа плодово-ягідних на¬ 
саджень у плодоносному віці ста¬ 
новила 39 тис. га (1940 — 20 тис. 
га). Парк с.-г. машин Л. становив 
(тис., кін. 1978): тракторів (у фіз. 
одиницях) — 45,8 тис. шт., зерно¬ 
збиральних комбайнів — 10,3 тис. 
шт. В республіці широко здій¬ 
снюється спеціалізація й концент¬ 
рація с.-г. вироби, на основі 
міжгосподарського кооперування і 
агропромислової інтеграції. На 

кін. 1978 в Л. налічувалося 107 
міжгосп. підприємств і орг-цій, 
у т. ч. будівельних — 43, тварин¬ 
ницьких — 12. 
Транспорт. Осн. види — за¬ 
лізничний (понад 73,3% вантажо- 
обороту Л.) і автомоб. (25,9%). 
Довжина з-ць заг. користування 
на кін. 1978 — 2,03 тис. км, з них 
0,1 тис. км електрифіковано. Гол. 
лінії: Москва — Мінськ — Віль¬ 
нюс — Калінінград, Вільнюс — 
Шяуляй — Рига, Ленінград — 
Вільнюс — Каунас — Калінінград, 
Рига — Шяуляй — Калінінград, 
Вільнюс — Клайпеда. Автошля¬ 
хів — 32,1 тис. км, у т. ч. 19,9 тис. 
км з твердим покриттям. Річко¬ 
вий порт — Каунас, мор. порт — 
Клайпеда. Авіасполучення з бага¬ 
тьма містами СРСР та окремими 
райцентрами республіки. 

Б. П. Куркулгс. 
Охорона здоров’я. В 1978 в Л. на¬ 
лічувалося 39,1 тис. лікарняних 
ліжок — 115 ліжок на 10 тис. ж. 
(1940 було 8,9 тис. ліжок — ЗО лі¬ 
жок на 10 тис. ж.); мед. допомогу 
подавали 12,6 тис. лікарів — 37 
лікарів на 10 тис. ж. (1940 — 2 тис. 
лікарів — 6,7 лікаря на 10 тис. ж.) 
та 34,4 тис. осіб серед, мед. пер¬ 
соналу. Мед. кадри готують в 
Каунаському мед. ін-ті, на мед. 
ф-ті Вільнюського ун-ту та в 6 се¬ 
ред. мед. навч. закладах. У 1976 
в Л. було 2,5 тис. колективів фіз¬ 
культури, в яких налічувалося 
546,9 тис. чол. Відомі бальнеоло¬ 
гічні курорти Друскінінкай, Бір- 
штонас, Лікенай, Палата, Нерін- 
га та ін. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. В бурж. 
Л. переважна частина дітей не 
відвідувала або не закінчувала 
загальноосв. школу Поч. школи 
здебільшого були державними, по¬ 
ловина середніх — приватними. 
Існувало 7 вузів. На 10 тис. чол. 
населення лише 64 мали серед, і 
неповну серед, освіту. За роки 
Рад. влади Л. має значні досягнен¬ 
ня у розвитку культури й освіти. 
В десятій п’ятирічці в респуб¬ 
ліці майже здійснено заг. серед, ос¬ 
віту. В 1978/79 навч. р. в Л. було 
2,5 тис. загальноосв. шкіл (0,6 
млн. учнів), 74 серед, спец. навч. 
заклади (69,7 тис. учнів), 12 ви¬ 
щих навч. закладів (68,7 тис. сту¬ 
дентів). Найбільші вузи: Віль- 
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Виробництво основних видів промислової продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1965 1975 1978 

Електроенергія млрд. 
кВт • год 0,08 3,9 9,0 11.2 

Верстати металорізальні тис. шт. — 14.0 28,8 31.3 

Мінеральні добрива, 
в умовних одиницях тис. т _ 593 2111 2924 

Електролічильники тис. шт. — 3677 3015 3411 

Папір тис. т 11 72.0 119 122 

Холодильники побутові тис. шт. — . . . 223 291 

Телевізори » — . . . 329 355 

Трикотажна білизна млн. шт. 0,8 25,4 43,2 44,4 

Верхній трикотаж » » 0.3 6.7 14,5 15.0 

Консерви млн. умов¬ 
них банок 0,9 118,4 273,9 265,9 

Цукор-пісок тис. т 24,0 167,4 203,2 208,7 

М’ясо ► ► 56,3 149,1 331,2 365,9 

Масло тваринне » ► 16,0 36,2 49,4 55,3 
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Ратуша в Каунасі. 1542. 
Перебудована 1771 

Церква Петра і Павла 
у Вільнюсі 17 ст. 

Вішалка для рушника. 
Різьблення на дереві. 
20-і рр. 20 ст. 

нюський університет їм. В. Капсу- 
каса, ін-ти — пед., інженерно-буд., 
усі — у Вільнюсі, політехнічний 
і медичний ін-ти, Лит. сільськогос¬ 
подарська академія в Каунасі 
та ін. В 1978 профес.-тех. уч-ща 
республіки підготували 21,9 тис. 
кваліфікованих робітників. З кож¬ 
ної 1000 чол. населення, зайнятих 
у нар. г-ві, 637 мають вищу й се¬ 
ред. (повну й неповну) освіту 
(1977). Академія наук Литовської 
РСР (13 н.-д. установ; 49 академі¬ 
ків і членів-кореспондентів; 1978). 
Працюють Вільнюський філіал 
Всесоюзного н.-д. ін-ту металорі¬ 
зальних верстатів, н.-д. ін-т «Теп¬ 
лоізоляція», Лит. н.-д. ін-т тек¬ 
стильної пром-сті, ін-ти гідротех¬ 
ніки й меліорації, лісового г-ва, 
економіки с. г., Лит. філіал Все¬ 
союзного н.-д. ін-ту по вивченню 
попиту населення на товари нар. 
споживання і кон’юнктури торгів¬ 
лі. В 1978 в республіці працювало 
13,5 тис. наук, працівників, зокре¬ 
ма 300 докторів і 4,8 тис. кандида¬ 
тів наук. У Л.— 2,1 тис. масових 
б-к (29,5 млн. одиниць зберігання), 
серед найбільших б-к — Держ. 
б-ка Лит. РСР, Центр, б-ка АН 
Лит. РСР; 1,5 тис. клубних закла¬ 
дів, 1,5 тис. кіноустановок, 11 
театрів, філармонія. В республі¬ 
ці працюють 38 музеїв, серед яких 
— Музей Революції Лит. РСР, му¬ 
зей Вільнюського замку, Історико- 
етногр. музей Лит. РСР худож.— 
у Вільнюсі; Каунас, худож. му¬ 
зей ім. М. К. Чюрльоніса, історич¬ 
ний, Музей л-ри Лит. РСР (у Кау¬ 
насі). Позашкільні заклади: 60 
палаців і будинків піонерів і шко¬ 
лярів, 15 станцій юних техніків, 6 — 
юних натуралістів, 12 — екскур¬ 
сійно-туристських, 2 дит. театри, 
дит. спорт, школи тощо. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В республіці працюють вид-ва 
«Мінтіс» («Думка»), «Вага» («Бо¬ 
розна»), «Швієса» («Світло») та 
ін. В 1977 в Л. видано 1743 назви 
книг і брошур тиражем 18,4 млн. 
примірників, зокрема 1362 — лит. 
мовою тиражем 15,4 млн. прим.; 
виходило 122 газети разовим тира¬ 
жем 2119 тис. прим., 130 журналів 
та ін. періодичних видань річним 
тиражем 46 млн. прим. Друк, ор¬ 
гани ЦК Компартії Литви: газ. 
«Вальстечю лайкраштіс» («Селян¬ 
ська газета», лит. мовою), «Чер¬ 
вони штандар» («Червоний пра¬ 
пор», польс. мовою), журн. «Ко¬ 
муністе» («Комуніст», лит. й рос. 
мовами). Друк, органи ЦК Компар¬ 
тії Литви, Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрів Лит. РСР: 
газ. «Тієса» («Правда», лит. мо¬ 
вою) і щотижневик газети «Тіє¬ 
са» — «Агітатор» (лит. і рос. мо¬ 
вами). Радіомовлення — з 1926. 
З 1956 ведуться радіопередачі по 
двох програмах лит., рос. і польс. 
мовами. Республіканське теле¬ 
бачення — з 1957. Телецентр — у 
Вільнюсі. 
Література. Лит. л-ра бере свій 
початок з уснопоетичної нар. твор¬ 
чості, в якій протягом віків народ 
виражав свої думи й сподівання 
(пісні-дайни, перекази, казки, при¬ 
слів’я). Найдавніші писемні па¬ 
м’ятки в Л. належать до 14—16 ст. 
(літописи, твори юрид., публіци¬ 
стичного характеру). Перша лит. 
книга—«Катехізис» М. Маж- 

відаса (1547). Авторами й склада¬ 
чами лит. книг в 16—18 ст. були, 
як правило, духовні особи. Видат¬ 
ним письменником 18 ст. був К 
Донелайтіс. На поч. 19 ст. висту¬ 
пили письменники Д. Пошка, С 
Станявічюс, М. Валанчюс та ін. 
Демократичні й антикріпосницькі 
настрої виражені у віршах А. 
Страздаса. Поема А. Баранауска- 
са «Анікшчяйський бір» — перший 
великий твір лит. романтизму В 
1864—1904 в Л. було заборонено 
друкування лит. мовою. Книги й 
періодична преса видавалися за 
кордоном і таємно поширювались 
у Литві. В той час почали свій літ. 
шлях В. Кудірка, П. Вайчайтіс. 
Майронгс, Г. Пяткявічайте-Біте 
Й. Мачіс-Кекштас та ін. В кін. 
19 — на поч. 20 ст. в лит. л-рі ут¬ 
вердився критичний реалізм, вер¬ 
шиною якого стала творчість Ю. 
Жемайте. Лірико-психологіч^ну лі¬ 
нію лит. прози розвивали Й. Бі- 
люнас, Шатрієс Рагана та ін. Реа¬ 
лістичні традиції розвивали А. Ве¬ 
ну оліс, Л. Гіра, сестри Лаздіну Пе- 
леда та ін. Романтичні тенденції 
проявились у творах письменни- 
ків-реалістів В. Креве, Вайжган- 
таса та ін. Зародження пролет. 
л-ри пов’язане з діяльністю рево¬ 
люціонера й письменника, критика- 
марксиста В. Міцкявічюса-Капсу- 
каса. Поетом—провісником пролет. 
революції виступив Ю. Японіє. 
Великий вплив на дальший роз¬ 
виток прогресивної лит. л-ри мали 
Велика Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюція і встановлення Рад. вла¬ 
ди в Л. (1918—19). У роки 
лит. бурж. держави (1919—40) у 
л-рі значне місце займала твор¬ 
чість прогресивних письменників 
П. Цвірки, В. Монтвіли, К. Кор- 
сакаса, С. Неріс, А. Венцлови, 
Ю. Балтушиса, К. Борута, К. Бін- 
кіса та ін. Пролетарські письмен¬ 
ники В. Міцкявічюс-Капсукас, Б. 
Пранскус-Жаліоніс, А. Гудайтіс- 
Гузявічюс перебували в підпіл¬ 
лі або виїхали до Рад. Сою¬ 
зу, де продовжували літ. робо¬ 
ту. Після відновлення Рад. вла¬ 
ди в Л. (1940) почався новий етап 
розвитку лит. л-ри. Активну участь 
у формуванні нової л-ри й освоєн¬ 
ні методу соціалістич. реалізму 
взяли П. Цвірка, С. Неріс, В. 
Монтвіла, Л. Гіра, А. Венцлова, 
К. Корсакас, І. Шимкус, Т. Тіль- 
вітіс. Героїка й драматизм воєн¬ 
них років звучали у віршах С. 
Неріс, Л. Гіри, А. Венцлови, Е. 
Межелайтіса, В. Мозурюнаса, В. 
Реймеріса та ін. У післявоєнні ро¬ 
ки виступили В. Міколайтіс-Путі- 
нас, Б. Сруога, Є. Сімонайтіте, 
Й. Авіжюс, А. Беляускас та ін. 
На сучасному етапі популярні тво¬ 
ри прозаїків Г. Корсакене, І. До- 
відайтіса, М. Слуцкіса, Й. Міке- 
лінскаса; поетів Ю. Марцінкяві- 
чюса, А. Балтакіса, Ю. Вайчюнай- 
те, П. Ширвіса, С. Геда та ін.; 
драматургів А. Гріцюса, Ю. Гру- 
шаса, В. Мілюнаса, Р. Самуляві- 
чюса, К. Сая та ін. 
В галузі літературознавства та літ. 
критики відомі В. Абрамавічюс, 
Ю. Бутенас, В. Ванагас, Б. Пран- 
скус та ін. Спілка письменників — 
з 1941. 
Між лит. та укр. л-рами творчі 
зв’язки існують з кін. 19 ст. У 
різний час у Вільно були Т. Шев¬ 

ченко, Я. Галан, С. Тудор. Пер¬ 
шим перекладачем творів Т Шев¬ 
ченка лит. мовою був Л. Гіра. Ок¬ 
ремими книгами лит. мовою було 
видано твори Т. Шевченка, І. 
Франка, М. Коцюбинського. Лесі 
Українки, а також укр. рад. 
письменників — Я. Галана, С. Ту- 
дора, О Вишні та ін У театрах 
поставлено п’єси О. Корнійчука. 
На укр. тематику писали Л. Гіра, 
А. Венцлова, Е Матузявічюс, 
літературознавці Б Пранскус, 
Ю. Бутенас, В. Абрамавічюс. На 
Україні окремими збірками ви¬ 
дано твори С. Неріс, А. Венцлови, 
Ю. Жемайте, П. Цвірки, Ю. Бал¬ 
тушиса, Е. Межелайтіса, В. Рей¬ 
меріса, М. Слуцкіса. Твори литов¬ 
ських письменників перекладали 
М. Рильський, М. Бажан та ін. 

Ю Лаурушас. 
Архітектура. З давніх часів на тер. 
Л. було поширене дерев’яне будів¬ 
ництво, яке відзначається самобут¬ 
німи типами, формами й витонче¬ 
ним декоруванням (сільські житл. 
й госп. будівлі, дзвіниці, багато 
оздоблені каплиці). З 13 ст. буду¬ 
вали кам. замки в Каунасі й Мяді- 
нінкаї. В 14—16 ст розвивалася 
цегляна готика з місц. рисами: зам¬ 
ки (в Тракаї та Вільнюсі, Вітаута- 
са й Георгія в Каунасі, всі — 14— 
15 ст.), костьоли (бернардинців та 
св. Анни V Вільнюсі, 16 ст.), міськ. 
будівлі (будинок Пяркунаса в Кау¬ 
насі, 15—16 ст.). У 16—17 ст. під 
впливом епохи Відродження зво¬ 
дили палаци, міськ. будинки з де¬ 
коративними атиками й щипцями, 
храми (св. Михайла у Вільнюсі, 
костьол у Шяуляї, собор у Кедай- 
няї), укріплені замки з баштами 
(Панямуне, Раудоне). В архітек¬ 
турі Л. 17—18 ст. панувало барок¬ 
ко (костьоли: Казімераса, 1604— 
18; Тереси, 1636—50; церква Пет¬ 
ра і Павла, 17 ст.; астр. обсервато¬ 
рія 1752—58, арх. Т. Жебраускас, 
всі — у Вільнюсі; Пажайсляй- 
ський монастирський ансамбль, 
1667—1712; ратуша в Каунасі, 
1542; 1771). Гол. пам’ятки класи¬ 
цизму в Л. створив арх. Л. Стуока- 
Гуцявічюс (палацовий ансамбль у 
Веркяї, 1780—82; ратуша, 1786— 
1800; кафедральний собор, 1777— 
1801, всі — у Вільнюсі). В 2-й 
пол. 19 — на поч. 20 ст. в Л. розви¬ 
валися міста, в архітектурі яких 
панували еклектизм й модерн. 
В архітектурі бурж. Л. (1919— 
40) помітний вплив конструкти¬ 
візму і неокласицизму; в той час та¬ 
кож роблять деякі спроби викори¬ 
стання нац. спадщини. Після від¬ 
новлення в Л. Рад. влади в респуб¬ 
ліці споруджено багато пром., 
громад, і житл. будівель, створю¬ 
ються нові міста (Науйої-Акмяне) 
і с-ща (Електренай, Дайнава). 
Для житл. архітектури 60—70-х 
рр. характерні комплексна забудо¬ 
ва житл. масивів з використанням 
природних особливостей місцевос¬ 
ті, різноманітні об’ємно-просторові 
композиції (житл. масиви Жир- 
мунай, 1968—78, арх. Б. Каспе- 
равічене, Б. Крумініс; Лаздінай, 
1967—79, архітектори В. Чекана- 
ускас, В. Бредікіс, Ленінська пре¬ 
мія, 1974; обидва — у Вільнюсі, 
та ін.). Серед споруд —готель «Ня- 
рінга» (1960, арх. А. і В. Насвіті- 
си), Палац худож. виставок (1967, 
арх. Чеканаускас), Палац спорту 



(1971, арх. Й. Крюкяліс та ін.), 
Театр опери та балету (1973, арх. 
Е. Бучюте), всі — у Вільнюсі; 
комплекс містечка Політехнічного 
ін-ту під Каунасом (1964—78, арх. 
В. Дічюс) та ін. У 1945 засн. Спіл¬ 
ку архітекторів Лит. РСР. 

В. Зубовас. 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші пам’ятки мист.. знайдені на 
тер. Л.,— янтарні фігурки людей 
і тварин з Паланги та Нерінги, 
дерев’яна скульптура з Швентойї 

Й. М. Кузмінскіс. На тому боці озе¬ 
ра. Кольорова гравюра. 1965. 

га керамічний посуд. До 5 ст. 
до н. е.— 1 ст. н. е. належать брон¬ 
зові підвіски, шийні гривни, брас¬ 
лети тощо (з с. Пабаляй Паневеж- 
ського р-ну). В 9—12 ст. високого 
рівня досягла обробка металу. 
Пам’яток середньовічного мист. 
збереглося мало, серед них — «Ма¬ 
донна », 15 ст., церква в Кретінзі; 
розписи кін. 14 — поч. 15 ст. 
(відомі за копіями) в замку в Тра- 
каї. В 16—17 ст. в Л., поряд з нім. 
та нідерл. майстрами, працювали 
й місцеві (портрети, вівтарні карти¬ 
ни). З 2-ї чверті 16 ст. розвинулася 
скульптура (надгробки). В 1-й 
пол. 16 ст. з’явилася ксилографія. 
В 17—18 ст. палаци й церк¬ 
ви прикрашалися монументальною 
скульптурою й живописом (декор 
інтер’єру церкви Петра і Павла у 
Вільнюсі та ін.). В 1793—1805 при 
Вільнюському ун-ті було відкрито 
кафедри архітектури й образо¬ 
творчого мист., які вплинули на 
розвиток мист. Л. у 19 ст0 (худож¬ 
ники П. Смуглявічюс, Й. Русте- 
мас, які працювали в дусі класи¬ 
цизму і романтизму). В середині 
19 ст. розвинулися жанри портрета 
(К. Русяцкас) і пейзажу (В. Дма- 
хаускас). В той час багато лит. ху¬ 
дожників навчалося в Петербурзі 
й Москві. На поч. 20 ст. на фор¬ 
мування нац. лит. живопису впли¬ 
нула діяльність Лит. художнього 
т-ва (1907—35). Художники працю¬ 
вали в реалістичних традиціях 
(скульптори Ю. Зікарас та П. Рім- 
ша). Особливе місце в мист. Л. 
займає творчість М. Чюрльоніса, 
у якого символіка поєднується з 
поетичною фантастикою лит. фоль¬ 
клору. В роки бурж. диктатури 
художники-реалісти іноді зверта¬ 
лися до декоративізму (живописці 
Ю. Веножінскіс, П. Калпокас, Й. 
Шилейка, А. Жмуйдзінавічюс; 
скульптори В. Грібас, Ю. Міке- 
нас, Б. Пундзюс). У 1922 було засн. 
Каунаську худож. школу. Її вихо¬ 
ванці виступили проти салонного 
академізму й натуралізму бурж. 
мистецтва (художники В. Візгірда, 

A. Гудайтіс, М. Булака, Й. Куз¬ 
мінскіс, Д. Тарабільдене, В. Юр- 
кунас та ін.). В галузі сатиричної 
графіки активно працювали П. 
Вайвада, С. Жукас. Б. Мотуза 
та ін., які співробітничали в під¬ 
пільній комуністичній пресі, зок¬ 
рема в журн. «Шлуота» («Мітла», 
1934—36). У той час розвинулися 
різні види монументально-декор. 
мист. (вітраж, мозаїка, кераміка). 
В повоєнні роки художники оволо¬ 
дівали методом соціалістич. реа¬ 
лізму (живописці В. Мацкявічюс, 
B. Ділка; скульптори П. Александ- 
равічюс, Ю. Мікенас, Б. Пунд¬ 
зюс). Серед сучас. митців: живо¬ 
писці А. Савіцкас, С. Вейверіте, 
Й. Шважас, А. Гудайтіс; скульп¬ 
тори А. Амбразюнас, Ю. Кедай- 
ніс, Н. Петруліс, Г. Йокубоніс; 
графіки С. Красаускас, А. Маку- 
найте, В. Юркунас та ін. Розвива¬ 
ються різні види декор.-ужитко¬ 
вого мист. (обробка янтарю, ви¬ 
шивка, різьблення на дереві, тис¬ 
нення на шкірі, ткацтво). В Л.— 
худож. ін-т, 1952 створено Спілку 
художників Лит. РСР 

В. Н. Кулешова. 
Музика. Лит. фольклор багатий на 
нар. пісні (дайни), здебільшого лі¬ 
ричні. Старовинний жанр нар. ба¬ 
гатоголосся — сутартине. Нар. тан¬ 
ці строгої метроритмічної структу¬ 
ри, муз. розмір 2/4, 3/4, 3/8; від¬ 
значаються багатством фігур. Муз. 
інструменти: струнно-щипковий — 
канклес (типу гусел); духові — 
скудутис, бірбіне; ударні — скра- 
балай та ін. Профес. музика роз¬ 
вивалася з 14 ст. З 16 ст. в Л. іс¬ 
нували школи співу. В 16—18 ст. 
при дворах лит. магнатів існували 
капели, оперні та балетні трупи. В 
18 ст. у Вільнюському театрі ста¬ 
вились опери та ба лети зх.-європ. 
композиторів. У 1803 при Віль¬ 
нюському ун-ті відкрито кафедру 
музики. В 2-й пол. 19 ст. в Л. 
гастролювали італ. і рос. оперні 
трупи, польс., білорус, та укр. 
артисти (зокрема, 1900 — С. Кру- 
шельницька). В 1873—1915 (з 
перервою) функціонувало Віль¬ 
нюське відділення Рос. муз. т-ва, 
яке утримувало муз. уч-ще. На 
поч. 20 ст. з’явилися твори компо¬ 
зиторів М. Петраускаса (перша 
лит. опера «Біруте», 1906), М. К. 
Чюрльоніса (перші нац. симф. 
твори — «У лісі», 1901; «Море», 
1907). Значний внесок у хорову 
та інструм. музику зробили Ю. 
Груодіс, С. Шимкус, Ю. Таллат- 
Келпша, Ч. Саснаускас, Ю. Науя- 
ліс та ін. У 1920 в Каунасі було 
відкрито оперний театр, 1921 — 
балетну студію, 1933 — консер¬ 
ваторію. Після відновлення Рад. 
влади (1940) у Вільнюсі було від¬ 
крито філармонію, Будинок нар. 

Сцена з опери «Піленай» В. Клови. 
Литовський театр опери та балету. 
1956. 

творчості, муз. навч. заклади. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 на тер. РРФСР евакуйовані 
литовські митці створили Держ. 
художні ансамблі Литовської РСР 
(1942—44). В 1945 засн. Вільню¬ 
ську консерваторію. Переведено з 
Каунаса у Вільнюс Лит. театр опе¬ 
ри та балету (1948). З 1946 регу¬ 
лярно проводяться свята пісні, 
з 1963 — зльоти чоловічих хорів. 
У 1953 поставлено перші лит. 
рад. музичні твори: оперу «Марі- 
те» А. Рачюнаса, балет «На березі 
моря» Ю. Юзелюнаса, 1955 — 
оперету «Золоте море» А. Белаза- 
раса. В галузі оперної і балетної 
музики написано твори компози¬ 
торами В. Кловою, Б. Дваріона- 
сом, В. Бауміласом, Ю. Індрою, 
Е. Бальсісом, А. Рекашюсом. Роз¬ 
виваються симф. і камерний жан¬ 
ри (композитори В. Баркаускас, 
С. Вайнюнас, В. Монтвіла, Л. По- 
вілайтіс, Ю. Юзелюнас), оперета 
(композитори Б. Горбульскіс, Л. 
Белазарас), муз. фольклористика 
(праці Я. Чюрльоніте). Серед ви¬ 
конавців: диригенти — нар. ар¬ 
тисти СРСР Б. Дваріонас, Й. Швя- 
дас, нар. артисти Лит. РСР Р. 
Генюшас, А. Будрюнас, К. Кавяц- 
кас; піаністи — нар. арт. СРСР 
Б. Дваріонас, нар. арт. Лит. РСР 
С. Вайнюнас; скрипалі — нар. 
арт. Лит. РСР А. Лівонтас, Е. 
Паулускас, органіст — засл. арт. 
Лит. РСР Л. Дігріс; співаки— нар. 
артисти СРСР К. Петраускас, Й. 
Стасюнас, В. Норейка, Н. Амбра- 
зайтіте, нар. арт. Лит. РСР 
Даунорас та ін.; артисти балету — 
нар. арт. СРСР Г. Сабаляускайте, 
нар. артисти Лит. РСР Т. Свентіц- 
кайте, Г. Кунавічюс, Г. Баніс. 
В 1955 театр опери та балету у 
Вільнюсі поставив оперу «Натал¬ 
ка Полтавка» М. В. Лисенка. В 
республіці працюють: Лит. театр 
опери та балету, Каунаський муз. 
театр (з 1940), філармонія (з 
симф., камерним і естрадним ор¬ 
кестрами, струнними квартетами), 
хор Лит. радіо і телебачення (з 
1963), Ансамбль пісні і танцю «Ле- 
тува» (з 1940). Спілка композито¬ 
рів Лит. РСР — з 1945. Муз. осві¬ 
ту надають консерваторія, муз.від¬ 
ділення Вільнюського пед. ін-ту 
(1957), муз. ф-т Шяуляйського пед. 
ін-ту (1971, в Клайпеді), 5 муз. 
уч-щ (Вільнюс, Каунас, Клайпеда, 
Шяуляй, Паневежис), мережа муз. 
шкіл; хореографічні відділення — 
при Серед, школі мист. ім. М. К. 
Чюрльоніса (Вільнюс) та Каунась¬ 
кій серед, школі мист. ім. Ю. 
Науяліса. 
Театр. Джерела лит. театру — в 
нар. ігрищах та обрядах. У 16— 
18 ст. театри і театр, трупи діяли 
в палацах феодалів і великих кня¬ 
зів, існував шкільний театр. Ви¬ 
стави йшли лит. і польс. мовами, 
інтермедії — литовською. В 1785— 
90 у Вільнюсі існувала профес. 
трупа, на основі якої було створе¬ 
но перший публічний лит. театр 
(припинив роботу після повстання 
1863—64). В 2-й пол. 19 — на поч. 
20 ст. аматорські театр, колективи 
ставили спектаклі лит. мовою. Лит. 
театр, трупи, т-ва, студії створю¬ 
вались у Вільнюсі, Ризі, Петер¬ 
бурзі, Москві та ін. містах. На 
основі цих колективів виникали 
профес. театри. В 1919 Рад. уряд 
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Ю.^ Й. Мікенас. Жіно¬ 
чий портрет. Мармур. 
1938. Державний ху¬ 
дожній музей Литов¬ 
ської РСР. Вільнюс. 

Фібула. Бронза. 11 ст. 
Знайдена в Скеряй. 
Каунаський художній 
музей. 

Мадонна з немовлям. 
Дерево. 2-а половина 
15 ст. Каунаський ху¬ 
дожній музей. 
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П. Александравічюс. 
Письменниця Юлія Же- 
майте. Бронза. 1950. 
Державна Третьяков- 
ська галерея в Москві. 

А. Стошкус. Вітраж. 
1956—57. Каунаська 
галерея вітража і скуль¬ 
птури. 

створив лит. театр у Вільнюсі. 
В 1920 драм, та оперні театри від¬ 
крито в Каунасі, пізніше — в ін. 
містах. У 1919—40 в реалістичних 
традиціях працювали режисери 
К. Глінскіс, Ю. Вайчкус, А. Оле- 
ка-Жилінскас, Б. Даугуветіс. З 
відновленням Рад. влади 1940 
почався новий етап у розвитку лит. 
театр, мист. на реалістичних за¬ 
садах. У республіці (1980) працю¬ 
ють: Театр драми Лит. РСР, Мо¬ 
лодіжний театр у Вільнюсі, Кау¬ 
наський драм, театр, Паневежсь- 
кий драм, театр (гастролі у Києві, 
1980). театри в Шяуляї, Клайпеді, 
Вільнюс, рос. театр, лялькові теат¬ 
ри у Вільнюсі й Каунасі та ін. Се¬ 
ред діячів сучас.сцени: Б. Даугуве- 
гіс, Ю. Сіпаріс, Ю. Мільтініс, 
Р. Ючкевічюс, К. Кімантайте, М. 
Міронайте, Д. Баніоніс, Г. Ванця- 
вічюс. Ще в дожовтневі часи існува¬ 
ти мистецькі зв’язки між Україною 
га Литвою. У Вільнюсі та ін. міс¬ 
тах не раз виступали М. Стариць- 
кий, П. Саксаганський, М. Зань- 
ковецька. В 1912 аматорський 
театр у Паневежисі поставив « На¬ 
талку Полтавку» І. П. Котлярев¬ 
ського. В травні 1961 в Л. відбу¬ 
лася декада укр. л-ри і мистецтва. 
Кіно Л. виникло 1909 (фільми 
оператора й реж. В. Старявічюса). 
Перші худож. фільми — «Литов¬ 
ський солдат» (1928),«Онітеі Йоня- 
ліс» (1931), перший ляльковий — 
«Сон товстуна» (1938, оператор 
A. Жибас). Після відновлення Рад. 
влади (1940) в Каунасі було ство¬ 
рено Студію хронікальних і до¬ 
кументальних фільмів (1944 — 
поновлено, 1949 — переведено у 
Вільнюс; з 1946 — Лит. кіносту¬ 
дія худож. і хронікально-доку мен¬ 
тальних фільмів). З 1945 вихо¬ 
дить кіножурнал «Радянська Лит¬ 
ва». Разом з кіностудією «Мос- 
фільм» поставлено худож. філь¬ 
ми: «Маріте» (1947, реж. В. 
Строєва, присвячений партизанці 
М. Мельнікайте), «Зоря над Ні¬ 
маном» (1953, реж. О. Файнцім- 
мер) та ін. Серед фільмів 50—60-х 
рр.— « Адомас хоче бути людиною» 
(1959, реж. В. Жалакявічюс), «Жи¬ 
ві герої» (1960, реж. М. Гедріс, 
Б. Браткаускас, А. Жебрюнас, 
B. Жалакявічюс), «Хроніка одно¬ 
го дня» (1963), «Ніхто не хотів 
помирати» (1965; реж. обох — 
В. Жалакявічюс), «Дівчинка й 
ехо» (1964, реж. А. Жебрюнас), 
«Сходи в небо» (1967, реж. Р. Ва- 
балас). У 70-х рр. розширилася 
проблематика й жанрова різно¬ 
манітність лит. кіно; випущено 
фільми: «Маленька сповідь» (1971, 
реж. А. Арамінас), «Вінок з ду¬ 
бового листя» (1976, реж. Г. 
Лукшас), «Геркус Мантас» (1972), 
«Пил під сонцем» (1977), «Цвітін¬ 
ня несіяного жита» (1979; реж. 
усіх — М. Гедріс), «Втрачена до¬ 
мівка» (1978, реж. А. Грікявічюс), 
«Горіховий хліб» (1978; реж. А. 
Жеорюнас) та ін. В кіно зніма¬ 
ються актори Паневежського драм, 
театру — Д. Баніоніс, Б. Бабкаус- 
кас, А. Масюліс, К. Віткус, а 
також ін. лит. театрів — Ю. Буд- 
райтіс, Р. Адомайтіс, Л. Норейка, 
Е. Плешкіте. Широко відоме лит. 
документальне кіно (режисери: 
В. Старошас, Л. Таутрімас, Л. 
Мацулевічюс, Р. Верба, А. Дауса, 
А. Тумас, А. Грікявічюс та ін.). 

В 1958 засн. Спілку кінематогра¬ 
фістів Лит. РСР. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 448—449. 

М. М. Мальцене. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання 
творів: т. 10. III з’їзд РСДРП 12— 
27 квітня (25 квітня — 10 травня) 
1905 р. Промова в питанні про прак¬ 
тичні угоди з с.-р. 23 квітня (6 травня); 
т. 25. Ліквідатори і латиський робіт¬ 
ничий рух; Советский Союз. Литва. 
М., 1967; Революция 1905—1907 гг. 
в Литве. Документи и материали. 
Вильнюс, 1961; Восстание в Литве и 
Белоруссии 1863 — 1864 гг. Сборник 

Сцена з балету «Егле — королева 
вужів». Е. Бальсіса. Литовський 
театр опери та балету. 1960 

документов. М., 1965; Борьба за Совет- 
скую вдасть в Литве в 1918 — 1920 гг. 
Сборник документов. Вильнюс, 1967; 
Похилевич Д. Л. Крестьяне Белорус¬ 
сии и Литви в XVI—XVIII вв. Львов, 
1957; Пашуто В. Т. Образование Ли- 
товского государства. М., 1959; Вопро- 
си истории КП Литви, т. 1 —14. Виль¬ 
нюс, 1961—73; История Литовской 
ССР. С древнейших времен до наших 
дней. Вильнюс, 1978; Гришкявичус 
П.П. Советская Литва.М., 1978; Исто¬ 
рия литовской литературн. Вильнюс, 
1977; Амбрасас К. Прогрессивная 
литовская критика. Вильнюс, 1979; 
Томонис С., Висоцкайте Н., Ми- 
келинскайте П. Литовская литера- 
тура. Рекомендательний указатель 
литературн. М., 1978; Червонная 
С. М., Богданас К. А. Искусство Лит¬ 
ви. Л., 1972; Ясюлис Л. П. Изобрази¬ 
те льное искусство Литовской ССР. 
М., 1978; Гаудримас Ю. К. Из истории 
литовской музики, т. 1—2. М.—Л., 
1964—72; Мальцене М. Киноискусство 
Советской Литви. М., 1971. 
ЛИТОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ¬ 
НИЙ ПАРК — у сх. частині Лит. 
РСР. Пл. ЗО тис. га. Створений 
1974 для охорони типових озер¬ 
них ландшафтів (Ігналінські озе¬ 
ра). Охороняється 25 видів рідкіс¬ 
них і 27 видів зникаючих рослин, 
23 види звірів і понад 170 видів 
птахів (орлан-білохвіст, скопа). 
Природоохоронну роботу в парку 
поєднано з туризмом для озна¬ 
йомлення відвідувачів з природни- 

Литовський національний парк. 

ми, істор., етногр. та ін. пам’ят¬ 
ками сх. частини Литви. 

О. К. Ющенко. 
ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ (від лат. 
зіаіио — постановляю) — кодек¬ 
си феод, права Великого князів¬ 
ства Литовського, що діяли і на 
загарбаних ним укр. землях. Було 
видано три Л. с.: 1529 (т. з. Ста¬ 
рий), 1566 (т. з. Волинський) і 
1588 (т. з. Новий). Найбільш до¬ 
сконалим був Л. с. 1588. В ньому 
значною мірою зберігалися осн. 
засади давньорус. права. Цей ста¬ 
тут, що діяв, зокрема, у Київ., 
Подільській та Волин. губерніях 
до 1840, юридично запровадив 
кріпосне право на Брацлавщині 
і Придніпров'ї. Норми Л. с., спря¬ 
мовані на захист приватної влас¬ 
ності (особливо земельної), за¬ 
кріплювали станові привілеї фео¬ 
далів, феод, експлуатацію селян¬ 
ства. Л. с. було широко використа¬ 
но при складанні Соборного уло- 
ження 1649, «Прав, за якими су¬ 
диться малоросійський народ*, 
«Суду і розправи». 
Літ.: История государства и права 
СССР, ч. 1. М., 1967; Ткач А. П. Істо¬ 
рія кодифікації дореволюційного пра¬ 
ва України. К., 1968. 

ЛИТбВСЬКО-БІЛОРУСЬКА РА¬ 
ДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТЙЧНА 
РЕСПУБЛІКА — рад. республіка 
(лютий — серпень 1919), що утво¬ 
рилася за рекомендацією ЦК 
РКП(б) на пропозицію В. І. Леніна 
в результаті об’єднання Литовсь¬ 
кої і Білоруської рад. соціалістич¬ 
них республік для спільної бо¬ 
ротьби проти внутр. контрреволю¬ 
ції та іноземної інтервенції. 2.ІІ 
1919 1-й з’їзд Рад Білорусії ухва¬ 
лив декларацію про об’єднання 
обох республік. 18.11 1919 1-й 
з’їзд Рад Литви підтримав цю де¬ 
кларацію. 27.11 1919 на об’єдна¬ 
ному засіданні ЦВК обох респуб¬ 
лік у Вільнюсі було обрано рад. 
уряд Л.-Б. Р. С. Р. на чолі з 
В. С. Міцкявічюсом-Капсукасом. 
Укр. народ вітав і підтримував 
Л.-Б. Р. С. Р. 
Навесні 1919 в Л.-Б. Р. С. Р. 
вторглися війська буржуазно- 
поміщицької Польщі. 21.IV вони 
загарбали столицю республіки 
Вільнюс з навколишньою терито¬ 
рією, решту тер. Литви окупували 
нім. війська. Уряд Л.-Б. Р. С. Р. 
переїхав до Мінська. Після оку¬ 
пації всієї тер. Білорусії військами 
бурж.-поміщицької Польщі уряд 
Л.-Б. Р. С. Р. припинив свою ді¬ 
яльність. А. А. Вовк 
ЛИТОВЦІ (самоназва — лієту- 
вяй) — нація, основне населення 
Лит. РСР. Заг. чисельність — по¬ 
над 3,2 млн. чол. (1975). За пере¬ 
писом 1979, в СРСР — 2851 тис. 
чол.; в УРСР (1970) — 10 715 чол. 
Живуть і в ін. союзних республі¬ 
ках СРСР, а також у Польщі, 
країнах Зх. Європи, в США, Ка¬ 
наді, країнах Пд. Америки, в 
Австралії. Мова — литовська 
(див. Литовська мова). Віруючі 
Л.— гол. чин. католики. Форму¬ 
вання лит. народності, етнічною 
основою якої були племінні об’єд¬ 
нання аукштайтів і жемайтів 
(жмудь), завершилося в 13 ст. У 
13 — на поч. 14 ст. до складу лит. 
народності ввійшла значна части¬ 
на споріднених з ними племен 
ятвягів, судавів, а також земга- 
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лів, куршгв, селів і пруссів. У 
2-й пол. 19 ст. завершилася кон¬ 
солідація Л. в бурж. націю. За 
роки Рад. влади в житті лит. на¬ 
роду відбулися докорінні зміни. 
В процесі соціалістичних перетво¬ 
рень Л. сформувалися у соціаліс¬ 
тичну націю і разом з ін. соціа- 
лістич. націями і народностями 
СРСР утворили нову істор. спіль¬ 
ність — радянський народ. До¬ 
сяглії високого розвитку економіка 
і культура Л. Значна частина Л. 
живе в містах і працює в соціалі¬ 
стичній пром-сті. Більшість се¬ 
лян, які жили на хуторах, пересе¬ 
лилась у впорядковані села з цег¬ 
ляними будинками, що замінили 
дерев’яні зрубні. Осн. заняття 
сільс. населення — землеробство 
і тваринництво, а також бджіль¬ 
ництво, рибальство. Про історію, 
економіку, культуру див. Литов¬ 
ська РСР. 
Літ.: Народи Европейской части 
СССР, т. 2. М., 1964; Зиманас Г. О. 
Предпоснлки и условия формирова- 
ния литовской социалистической на- 
ции. В кн.: Формирование социали- 
стических наций в СССР. М., 1962. 

^ А. І. Вишняуекайте. 
ЛИТОВЧЕНКО Володимир Гри¬ 
горович (н. 24.XII 1931, с. Рожни 
Броварського р-ну Київ, обл.) — 
укр. рад. фізик, доктор фіз.-мат. 
наук (з 1970), професор (з 1974). 
Член КПРС з 1964. Після закін¬ 
чення 1955 Київ, ун-ту працює в 
Ін-ті напівпровідників АН УРСР 
(з 1971 — зав. відділом). Наук, 
праці в галузі фізики напівпровід¬ 
ників, зокрема з фізики плівкових 
шаруватих структур, фізики по¬ 
верхні напівпровідників, інтеграль¬ 
ної електроніки. Держ. премія 
УРСР, 1970. 
ЛИТСЗВЧЕНКО Олександр Дмит¬ 
рович [1835, Кременчук — 16 (28). 
VI 1890, Петербург] — рос. живопи¬ 
сець. Українець за походженням. 
З 1855 (?) навчався в петерб. АМ, 
яку з групою ін. учнів залишив 
1863 на знак протесту проти ака¬ 
демічної рутини. З 1868 — акаде¬ 
мік, з 1876 — член Т-ва передвиж¬ 
ників. Автор картин на істор. те¬ 
матику («Цар Іван Грозний показує 
скарби англійському послу Гер- 
сею», 1875, ДРМ;«ЦарОлексій Ми¬ 
хайлович і Никон», 1886, ДТГ; 
«Італійський посланник Кальвуччі 
змальовує улюблених соколів ца¬ 
ря Олексія Михайловича», 1889, 
Харків, худож. музей) і портретів 
(«Тяжка дума», 1866, Київ, музей 
рос. мист.; «Портрет художника 
В. Шварца», 1870, ДТГ) та ін. 
ЛИТТЯ — заповнення розплавле¬ 
ними металевими і неметалевими 
матеріалами ливарних форм. У 
ливарному виробництві розріз¬ 
няють Л. у піщано-глинисті (най¬ 
поширеніші) й оболонкові (з квар¬ 
цового піску й фенолоформальде- 
гідної смоли) форми, в кокілі, за 
виплавлюваними моделями (напр., 
парафіно-стеариновими). Є лиття 
відцентрове (метал відкидається 
відцентровими силами до стінок 
кокіля, що швидко обертається) 
і під тиском (у прес-форми, що їх 
метал або пластмаса заповнює з 
великою швидкістю під високим 
тиском). Застосовують також без¬ 
перервне лиття металів і сплавів, 
вакуумне лиття. В Ін-ті електро¬ 
зварювання ім. Є. О. Патона АН 
УРСР створено (1967—68) елек¬ 

трошлаковий спосіб Л. на основі 
електрошлакового переплаву. В 
Ін-ті проблем лиття АН УРСР 
розроблено технологію Л. алюмі¬ 
нієвих сплавів під низьким регу¬ 
льованим тиском. Іл. с. 156. 
Літ.: Петриченко А. М. Теория и тех- 
нология кокильного литья. К., 1967; 
Беккер М. Б. Литье под давлением. 
М., 1973. Ю. А. Шульте. 
ЛИТТЯ ПРОБЛЕМ інститут 
АН УРСР — науково-дослідна 
установа. Створений 1958 у Києві 
(до 1964 — Ін-т ливарного вироб¬ 
ництва АН УРСР). В складі ін-ту 
(1980) 10 відділів, спец, конструк¬ 
торсько-технологічне бюро, дос¬ 
лідне виробництво. Є аспірантура. 
Осн. напрями роботи ін-ту: ство¬ 
рення нових литих матеріалів, 
зокрема нових марок сталі, висо¬ 
коміцного чавуну, тугоплавких, 
жаростійких та ін. сплавів, ком¬ 
позиційних матеріалів; розробка 
нових технологій ливарного ви¬ 
роби., методів виготовлення ливар¬ 
них форм, розливання сталі у 
великі зливки та відливки, плав¬ 
лення чавуну в індукційних електр. 
печах; створення високопродуктив¬ 
них ливарних машин, автом. ліній 
і систем. Ін-т нагороджено (1977) 
Почесною Грамотою Президії Вер¬ 
ховної Рада УРСР. В. О. Єфімов. 
ЛИХАЧбВ Дмитро Сергійович 
[н. 15 (28).XI 1906, Петербург] — 
рос. рад. літературознавець та істо¬ 
рик культури, акад. АН СРСР (з 
1970). Іноз. член ряду зарубіжних 
академій наук. З 1938 працює в 
Інституті рос. л-ри (Пушкінський 
дім). Роботи в галузі дослідження 
суспільної думки Давньої Русі, 
історії літописання, виникнення 
і становлення давньорус. худож. 
культури й л-ри, зокрема розроб¬ 
ка питання текстології («Повість 
временних літ», 1950; «Людина 
в літературі Давньої Русі», 1958; 
«Текстологія», 1962; «Художня 
спадщина Давньої Русі і сучас¬ 
ність», 1971; «Розвиток руської 
літератури X—XVIII ст.», 1973; 
«Поетика давньоруської літерату¬ 
ри», 1979, та ін.). Держ. премія 
СРСР, 1952, 1969; Міжнар. пре¬ 
мія братів Кирила і Мефодія, 
1980. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. 
Літ.: Салмина М. А., Финашина 
Г. Н. Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Биобиблиография. М., 1977. 

/. Д. Бажинов. 
ЛИХАЧ О В Микола Вікторович 
[н. 26.XI (8.XII) 1901, Москва] — 
рад. вірусолог та імунолог, акад. 
ВАСГНІЛ (з 1956). У 1929 закін¬ 
чив Моск. вет. ін-т. З 1937 — зав. 
лабораторією у Держ. науково- 
контрольному ін-ті вет. препара¬ 
тів. Осн. праці присвячені вірус¬ 
ним хворобам тварин. Л. розробив 
і запропонував біол. препарати про¬ 
ти багатьох інфекційних хвороб 
тварин. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1946. 
ЛИХАЧбВ Микола Петрович 
[12 (24).IV 1862, Чистополь, тепер 
Тат. АРСР — 14.IV 1936, Ленін¬ 
град] — рос. історик і мистецтво¬ 
знавець, акад. АН СРСР (з 1925). 
Закінчив Казанський ун-т (1884). 
Праці Л. присвячені проблемам 
джерелознавства і допоміжних іс¬ 
торичних дисциплін — археогра¬ 
фії, палеографії, дипломатики. 

генеалогії, епіграфіки, книгознав¬ 
ства, істор. бібліографії та ін. 
Л. вважають основоположником 
рад. сфрагістики. Його досліджен¬ 
ня з історії паперу і паперових 
водяних знаків є важливими по¬ 
сібниками для датування рукопи¬ 
сів. Видав значну кількість істор. 
пам’яток. 
ЛИХВАРСТВО — надання пози¬ 
ки (грошима, с.-г. продуктами то¬ 
що) на кабальних умовах, за спла¬ 
ту дуже високих процентів. Харак¬ 
терне для експлуататорського сус¬ 
пільства, де лихварями виступа¬ 
ють окремі особи, а також комер¬ 
ційні або кредитні орг-ції. Див. 
Лихварський капітал. 
ЛИХВАРСЬКИЙ КАПІТАЛ — 
перша історична форма капіталу, 
що приносить позичковий процент. 
Л. к. виник у період розкладу пер¬ 
віснообщинного ладу і формуван¬ 
ня рабовласницької д-ви, з появою 
майнової нерівності, розвитком об¬ 
міну та розширенням функцій 
грошей. Особливістю Л. к. є над¬ 
мірно високий позичковий процент, 
одержуваний внаслідок найжор- 
стокішої експлуатації рабів, крі¬ 
паків, дрібних виробників. Л. к. 
сприяв виникненню капіталізму 
шляхом розорення і пролетариза- 
ції дрібних виробників, прискорен 
ня нагромадження грошового ка¬ 
піталу. Л. к.— попередник позичу 
кового капіталу. Був поширений 
за рабовласництва і феодалізму. 
Існує подекуди й за капіталізму. 
Л. к. сприяв створенню великих 
грош. сум, необхідних для первіс¬ 
ного нагромадження капіталу. 
ЛЙХІВКА — селище міського ти¬ 
пу П’ятихатського р-ну Дніпроп. 
обл. УРСР. Розташована на р. 
Омельнику (прит. Дніпра), за 27 
км від залізнич. ст. Вільногірська. 
3,4 тис. ж. (1980). У Л.— хлібо¬ 
завод, млин, птахоінкубаторна 
станція, 2 відділення Комунарів- 
ської птахофабрики. Заг.-осв. 
та муз. школи, лікарня, Буди¬ 
нок культури, 2 б-ки. Засн. 1740. 
ЛЙЦАРСТВО, рицарство — вій¬ 
ськово-землевласницький феод, 
стан у країнах середньовічної Зх. 
Європи. Становлення Л. відбу¬ 
валося в процесі розвитку феод, 
відносин. Виділення Л. почалося 
з 8 ст. у Франкській державі. З 
лицарів формувалася важка кін¬ 
нота для боротьби з нападами 
арабів, угрів, норманнів. Упер¬ 
ше Л. виступило в битві біля Пуа- 
тьє 732. З кін. 10 ст. в Зх. Європі 
нар. ополчення, яке занепало 
внаслідок розорення вільного се¬ 
лянства, оуло замінено лицар¬ 
ською кіннотою. За службу лица¬ 
рі одержували від королів та ве¬ 
ликих феодалів (сеньйорів) зем. 
володіння — бенефіції. Відносини 
між лицарем і сеньйором регулю¬ 
валися системою васалітету. Ли¬ 
царське військо використовувало¬ 
ся для боротьби з іноз. ворогами, 
у міжусобній боротьбі та для при¬ 
душення сел. повстань. Джерелами 
прибутків Л. були експлуатація 
селян, здобич у війнах, грабуван¬ 
ня населення завойованих країн. 
Розквіт Л. припадає на період 
феод, роздробленості (у Франції 
й Англії — 11—13 ст., в Німеччи¬ 
ні — 14—15 ст., в Польщі — 14 
ст.). Військ, і політ, роль Л. особ¬ 
ливо зросла під час хрестових 

ЛИЦАРСТВО 

О. Д. Литовченко. Тяж¬ 
ка дума. 1866. Київсь¬ 
кий музей російського 
мистецтва. 

Д. С. Лихачов. 

М. П. Лихачов. 
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ЛИЦАРСЬКИЙ 
РОМАН 

Ю. Т. Лнчук. 

Лиття: 1 — відцентро¬ 
ве; 2 — за виплавлюва- 
ною моделлю; 1 — лив¬ 
никова чаша; 2 — стояк; 
З — опока: 4 — відлив¬ 
ка. 

походів, коли виникла більшість 
духовно-лицарських орденів (там¬ 
плієрів, іоаннітів, Тевтонський 
орден, Лівонський орден та ін.) 
Хрестові походи Л. супроводи¬ 
лися винищенням мільйонів лю¬ 
дей, спустошенням територій. В 
12—13 ст. лицарі зробили спробу 
захопити землі слов’ян і народів 
Прибалтики (див. Хрестовий по¬ 
хід проти слов'ян 1147), але за¬ 
знали ряд поразок, зокрема під 
час Льодового побоїща 1242, Грюн- 
вальдської битви 1410. 
Л. мало свою мораль, яка, базую¬ 
чись на догмах релігії, вихваляла 
вірність своєму сеньйорові, дамі 
серця, мужність, войовничість то¬ 
що. Це не заважало Л. займатися 
насильством і грабунками. Лицар¬ 
ську мораль і подвиги Л. оспівува¬ 
ли трубадури, трувери, міне- 
зингери (див. також Куртуазна 
література) 
В 14—16 ст. процес розвитку то¬ 
варно-грошових відносин привів 
до розорення Л., а поява і розви¬ 
ток вогнепальної зброї та артиле¬ 
рії, створення постійних армій 
звели нанівець його військ, значен¬ 
ня. Частина Л., яка під час утворен¬ 
ня феод, централізованих д-в під¬ 
тримувала королівську владу, збе¬ 
регла свої зем. володіння й увій¬ 
шла до складу дворянства. Дріб¬ 
не Л. розорилося. 
На Україні лицарями називали 
себе запорізькі козаки, підкреслю¬ 
ючи цим свої права на волю та 
військ, орг-цію, козац. доблесть 
і воєнне мистецтво 

Л. Л. Дмитренко. 
ЛЙЦАРСЬКИЙ РОМАН —жанр 
середньовічної пітератури. Див. 
Роман. 
ЛЙЦАРСЬКІ АКАДЕМІЇ — ста- 
нові навч. заклади для синів дво¬ 
рян. З’явилися в нім. д-вах в кін¬ 
ці 16 ст., набули поширення після 
Тридцятилітньої війни 1618—48. 
Мали на меті готувати молодь 
до військ, та цивільної служб. До 
навч. плану Л. а. входили лат., 
франц., нім. та ін. мови, історія, 
математика, фізика, етика, право, 
риторика, генеалогія та ін. пред¬ 
мети. Велика увага приділялася 
навчанню верхової їзди, фехту¬ 
вання, стрільби, танців тощо. В 
2-й пол. 18 ст. Л. а. було замінено 
на ін. навч. заклади. 
ЛИЦЬОВЙЙ НЕРВ — сьома пара 
черепномозкових нервів тварин і 
людини. У людини починається 
від ядра, розташованого у вароліє- 
вому мосту головного мозку. Л. н. 
проходить крізь внутр. слуховий 
прохід і піраміду скроневої кіст¬ 
ки, виходить з порожнини черепа 
через шило-сосковидний отвір, 
після чого йде до привушної слин¬ 
ної залози, пронизує її і ділиться 
на ряд кінцевих гілочок. Л. н. ін- 
нервує мімічну мускулатуру від¬ 
повідної половини обличчя, а та¬ 
кож передній відділ язика, підще¬ 
лепну і під’язикову слинні залози 
та слізну залозу. 
ЛИЦЬОВЙЙ ПОКАЖЧИК —від¬ 
ношення висоти обличчя до вилич- 
ної ширини, виражене у процен¬ 
тах. Л. п. враховують при визна¬ 
ченні расових (див. Раси людини) 
типів в антропології. 
ЛИЧЙНКА — стадія постембрі¬ 
онального розвитку більшості без¬ 
хребетних » деяких хребетних 

(круглоротих, зокрема міног, риб 
і земноводних) тварин, у яких в 
яйцеклітинах не вистачає пожив¬ 
них речовин для забезпечення 
повного зародкового розвитку. На 
стадії Л. організм веде самостій¬ 
ний спосіб життя. Розрізняють 
кілька характерних форм Л.: тро- 
хофора — Л. деяких кільчастих 
червів і молюсків, ехіурид, сипун- 
кулід, иауплгус — Л. багатьох ра¬ 
коподібних, гусениця — Л. мете¬ 
ликів, пуголовок — Л. безхвостих 
земноводних та ін. Часто Л. знач¬ 
но відрізняється від дорослої тва¬ 
рини як зовн., так і внутр. будо¬ 
вою, умовами життя (напр., Л. 
хрущів живуть у грунті, а дорослі 
хрущі на деревах, у повітрі). Три¬ 
валість розвитку Л. неоднакова у 
різних тварин (напр., у мух і ме¬ 
теликів — бл. місяця, у хрущів — 
кілька років, а Л. амбістоми — 
аксолотль часто зовсім не перетво¬ 
рюється на дорослу форму і на¬ 
віть здатна до розмноження). Пе¬ 
ретворення Л. на дорослу форму 
(див. Метаморфоз) звичайно су¬ 
проводиться значними змінами в 
її будові. 
ЛИЧИНКОВОХбРДОВІ — під- 
тип хордових тварин. Те саме, 
що й покривники. 
ЛИЧУК Юстин Тодорович [н. 14 
(27).X 1901, с. Стецева, тепер Сня- 
тинського р-ну Івано-Фр. оол.] — 
новатор с.-г. виробництва, двічі 
Герой Соціалістичної Праці (1962 
і 1977). Член КПРС з 1950. В 
1918—38 працював у своєму одно¬ 
осібному г-ві с. Стецева, був ро¬ 
бітником по найму в Канаді. У 
вересні 1939 вступив до Снятин- 
ської с.-г. артілі «17 вересня». В 
1941—42 — комбайнер вівцерадгос- 
пу (Сх. Кавказ), 1942—45 — слюсар 
монтажної частини в м. Барнаулі 
(Алт. кр.). З 1945 — голова ордена 
Леніна колгоспу «Перше травня> 
с. Стецева. Очолюваний Л. кол¬ 
госп — одне з передових г-в Украї¬ 
ни. Депутат Верховної Ради СРСР 
З—10-го скликань. Нагороджений 
З орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. О. І. Кованцев. 
ЛИШАЙ — загальна поширена 
назва різних за етіологією та клі¬ 
нічним перебігом шкірних захво¬ 
рювань. Термін «лишай» засто¬ 
совувався з часів давньогрец. ліка¬ 
ря Гіппократа (називав Л. най¬ 
різноманітніші висипи, що су¬ 
проводилися лущенням шкіри); 
в сучас. медицині — синонім спе¬ 
ціальних мед. назв деяких хвороб 
(напр., трихофітія — стригучий 
Л., псоріаз — лускатий Л. тощо). 
ЛИШАЙНИКИ (ЬісЬепез) — сво¬ 
єрідна група нижчих рослин, 
які являють собою комплексні 
симбіотичні організми (див. Сим¬ 
біоз), що складаються з гриба та 
водорості. Існують різні точки зо¬ 
ру щодо положення Л. у системі 
рослинного світу. Поширеним є 
погляд на Л. як на ліхенізовані 
гриби. Згідно з цим поглядом Л. 
виникли поліфілетично (див. По¬ 
ліфілія) з різних груп грибів, що 
вступили у співжиття з водоростя¬ 
ми і є лише біол. групою рослин; 
тому вони мають бути віднесеними 
до грибів. Згідно з іншою точкою 
зору Л. розглядаються як особли¬ 
вий, самостійний, єдиний відділ 
(Иіуізіо ЬісЬепорЬуІа) рослинного 
світу. За будовою слані Л. розріз¬ 

няють три осн. морфологічні типи: 
накипні, листу ваті та кущисті. 
Найбільш високоорганізовані — 
кущисті Л. За анатомічною будо¬ 
вою розрізняють Л. гомеомерні 
(водорості розташовані більш або 
менш рівномірно по всій слані) 
та гетеромерні (водорості розмі¬ 
щені лише під верхнім корковим 
шаром). Відповідно до типу стате¬ 
вого плодоношення (асків або ба¬ 
зидій) грибного компонента — 
мікобіонта виділяють 2 класи: 
сумчасті (АзсоїісЬепез) Л. та ба¬ 
зидіальні (ВазісНоІісЬепез) Л. Роз¬ 
множуються Л. статевим, нестате¬ 
вим способами та вегетативно. При 
статевому розмножен- 
н і утворюються плодові тіла гриба 
(апотеції або перитеції). При 
нестатевому розмно¬ 
женні утворюються конідії та 
пікноспори. Спори гриба після 
проростання утворюють первинний 
міцелій, який, зустрівши харак¬ 
терну для цього виду Л. водорість, 
утворює слань Л. Вегетатив¬ 
не розмноження Л. відбу¬ 
вається частинами слані або за до¬ 
помогою спец, утворень — соредіїв 
та ізидіїв. Л.— багаторічні рос¬ 
лини. їхній вік досягає десятків, 
сотень і навіть тисяч років. Ростуть 
Л. дуже повільно: від 0,01* до 100 
мм на рік. Воду та мінеральні 
речовини Л. одержують з навколиш¬ 
нього середовища, а органічні — за 
рахунок фотосинтезу свого во¬ 
доростевого компонента (фікобіон- 
та). Процеси активної життєдіяль¬ 
ності Л. обмежені періодами їх¬ 
нього достатнього зволоження. Не¬ 
сприятливі умови Л. переживають 

Лишайники. Сумчасті: а — 
графіс написаний; б — леканора різ¬ 
номанітна (накипні); в — пармелія 
скельна (листуваті); г — евернія сли¬ 
вова; д — уснея соредіозна (кущис¬ 
ті). Базидіаль ні: е—кора пав- 
лина. 
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в анабіотичному стані. Описано бл. 
26000 видів Л., об’єднаних більш 
як у 400 родів. Проте більшість 
ліхенологів вважають, що Л. бл. 
16 000 видів, оскільки багато видів 
являють собою синоніми. Поширені 
Л. на всіх континентах, ростуть на 
деревах, камінні, грунті тощо. Л. 
відіграють велику роль у природі 
в заселенні неплідних субстратів 
та нагромадженні органіч. речо¬ 
вини. На Пн. Л. (кладонія, іс¬ 
ландський лишайник та ін.) мають 
кормове значення для пн. оленів. 
Л. кількох видів з роду леканора 
дають т. зв. лишайникову манну. 
Деякі Л. використовують як лі¬ 
карські рослини. З Л. одержано 
кілька антибіотичних препаратів. 
З Л. виготовляють лакмус та фар¬ 
би. Л. Еуегпіа ргипазігі, або «ду¬ 
бовий мох», широко використову¬ 
ють у парфюмерній пром-сті як 
фіксатор запахів. У викопному 
стані Л. відомі з мезозою. Наука, 
яка вивчає Л., наз. ліхенологією. 
Літ.: Жизнь растений, т. 3. Водорос¬ 
ли, лишайники. М., 1977; Окснер А. Н. 
Определитель лишайников СССР, 
в. 2. Морфология, систематика и гео- 
графическое распространение. Л., 
1974. О. Б. Блюм. 
ЛЙШИН (Лишень) Григорій Анд¬ 
рійович [псевд.— Нивлянський; 
23. IV (5.У) 1854, Петербург — 
15 (27).VI 1880, там же] — рос. та 
укр. композитор, муз. і театр, 
критик. Закінчив (1875) уч-ще 
правознавства в Петербурзі. З 
1877 — диригент Харків, оперного 
театру, потім антрепренер оперної 
трупи. Виступав і як мелодекла¬ 
матор та акомпаніатор. Автор 
опер «Граф Нулін», «Дон Се- 
зар де Базан» (пост. 1888 в Києві); 
понад 100 романсів («Колодник», 
«Нельзя поверить»), фп. п’єс. 
Переклав рос. мовою 12 оперних 
лібретто («Африканка», «Кармен», 
«Тангейзер»); писав муз. рецензії. 

С. І. Білокінь. 
ЛЙШКИ в математиці. 1)В 
теорії чисел Л. числа п за модулем 
т — таке число к, що різниця 
к — ті ділиться на 772 (тг, т > о 
і к — цілі числа). Записують: 
п = к (тосі ттг). Якщо 0 ^ к < 
<7тг, Л. наз. найменшим додат¬ 
ним, ЯКЩО — 772/2 < к < 772/2 — 
абсолютно найменшим. Так, 3 — 
найменший додатний Л., а (—1) — 
абсолютно найменший Л. числа 7 
за модулем 4, бо 3—7 = —4 і 
—1—7 = —8 діляться на 4. 2) В 
теорії функцій комплексної змін¬ 
ної Л. однозначної аналітичної 
функції і (г) відносно її ізольова¬ 
ної особливої точки а — коеф. 
при (г — а)~1 в розкладі цієї 
функції в ряд за степенями різни¬ 
ці г — а в околі точки а. Познача¬ 
ють: тез ■{ (г) або лиш / (г) 

г=а г=а 
М. П. Слободенюк. 

ЛЙШТВА — 1) Широка (до 10 
см) вишивка, якою прикрашають 
край подолу укр. чоловічої або 
жіночої сорочки. 2) Будь-яка ви¬ 
шивка й облямівка сорочки або 
спідниці. 3) Наличники на вікнах 
і дверях. 4) Дошка під стріхою 
сільс. хати, оздоблена контурною 
вирізкою, яка мала декоративне 
призначення, а також захищала 
горище в місцях стику покрівлі 
й стін від продування вітром. 
ЛІ (Беі§Ь) Вів’єн (справж. ім’я та 
прізв.— Вівіан Мері Гартлі; 5. 

XI 1913, Дарджілінг, Індія — 8.VII 
1967, Лондон) — англ. актриса. 
Закінчила Королівську академію 
драматич. мист. (Лондон). В кіно 
— з 1934. З 1935 одночасно працю¬ 
вала в театрі, де грала в п’єсах 
Шекелі ра, Шоу, Т. Уїльямса. 
Кращі ролі у фільмах: «Занесе¬ 
ні вітром» (1939), «Міст Ватер¬ 
лоо» (1940), «Леді Гамільтон» 
(1941), «Анна Кареніна» (1948), 
«Корабель дурнів» (1964). 
ЛІ (Ьіе) Оггар (1896 — 28.11 1943) 
— діяч норв. комуністичного і 
робітн. руху. За фахом — робітник- 
металіст. У 1912 вступив до Норв. 
робітн. партії (НРП), в роки 1-ї 
світової війни 1914—18 — один 
з лідерів її лівого крила. В 1921— 
23 — член ЦК НРП. З часу ство¬ 
рення (1923) КП Норвегії (КПН) — 
член її ЦК, з 1927 — член Політ- 
бюро КПН. З 1929 — секретар 
ЦК КПН. Після окупації Норве¬ 
гії нім.-фашист, військами (1940)— 
один з організаторів Руху Опору. 
В жовтні 1942 заарештований. 
Страчений окупантами. 
ЛІ (Ьее) Роберт Едуард (19.1 1807, 
Стратфорд, Віргінія — 12.X 1870, 
Лексінгтон, Віргінія) — головноко¬ 
мандуючий (з 1862) армією пд. 
рабовласницької Конфедерації 
(офіційно — Конфедеративні Шта¬ 
ти Америки) в період громадян¬ 
ської війни в США 1861—65. 1 — 
З.УІІ 1863 армія Л. зазнала пораз¬ 
ки під Геттісбергом, 9.IV 1865 ка¬ 
пітулювала біля Аппоматтокса. 
ЛІ (Іле)Софус[17.ХІІ 1842, Норф- 
йордейд — 18.11 1899, Крістіанія 
(Осло)] — норв. математик, іноз. 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1896). За¬ 
кінчив Крістіанійський ун-т (1865). 
Створив класичну теорію неперерв¬ 
них груп, які наз. групами Лі. 
Ця теорія мала великий вплив на 
розвиток теорії диференціальних 
рівнянь, алгебри, основ геомет¬ 
рії, топології і теор. фізики. В ре¬ 
зультаті праць Л. і Ф. Клеина 
геометрія була перебудована на 
базі теоретико-групових перетво¬ 
рень. Міжнародна премія ім. 
М. І. Лобачевського (1897). 
ЛІ, І, Ні, Рі — династія в Кореї; 
з 1392 — королівська, з 1897 до 
1910 — імператорська. Заснована 
Лі Сон Ге. За останніх правите¬ 
лів цієї династії Корея перетво¬ 
рилася на колонію Японії. 
ЛІ (самоназва — лай) — загальна 
кит. назва корінних жителів о. Хай- 
нань (КНР). Заг. чисельність — 
580 тис чол. (1978, оцінка). Мова 
Л. належить до тайських мов. 
У Л. поширені анімістичні віру¬ 
вання (див. Анімізм) і культ 
предків. Осн. заняття — земле¬ 
робство, мисливство і рибальство. 
ЛІ АЗИ (від грец. ліЗа) — розв’я¬ 
зую, роз’єдную) — клас фермен¬ 
тів, що каталізують реакції не- 
гідролітичного відщеплення певних 
груп від субстратів з утворен¬ 
ням подвійних зв’язків або, нав¬ 
паки, реакції приєднання груп по 
місцях розриву подвійних зв’яз¬ 
ків. Містяться в різних тканинах 
тварин і рослин, у т. ч. в мікроор¬ 
ганізмах. Відіграють важливу роль 
у клітинному обміні. В результаті 
реакцій, що їх каталізують Л., ви¬ 
діляються такі найпростіші про¬ 
дукти, як С02, ИН3, Н20 та ін. 
Залежно від характеру зв’язків, 
що розриваються, Л. поділяють 

на вуглець — вуглець-ліази (С— 
С-ліази); вуглець — кисень-ліази 
(С — О-ліази); вуглець — азот- 
ліази (С—И-ліази) та інші. 
ЛІАНИ (франц. Ііапез, від Ііег — 
зв’язувати) — рослини, не здатні 
без опори зберігати вертикальне 
положення. Для Л. характерні 
тонкі, з довгими меживузлями, 
гнучкі швидкорослі стебла, за 
допомогою яких рослини підніма¬ 
ються вгору, обвиваючись навколо 
іншої рослини чи якоїсь підпори 
або чіпляючись за них вусиками, 
гачечками тощо. До Л. належать 
виткі рослини і лазячі рослини; 
серед них зустрічаються рослини, 
які мають пристосування обох ти¬ 
пів (напр., хміль). Серед Л. є 
дерев’янисті й трав’янисті рослини 
різних систематичних груп. Най¬ 
поширеніші Л. в тропічних краї¬ 
нах. В межах СРСР найбільше 
видів Л. росте в лісах Закавказзя 
та Далекого Сходу. Багато Л. ви¬ 
рощують як декоративні (дикий 
виноград, каприфоль, гліцинію, 
плющ та ін.). 
лібАва — колишня назва м. 

ЛІБЕРАЛІЗМ 

Лієпаї. В. Лі. 
ЛГББІ (ЬіЬЬу) Уїллард Франк 
(н. 17.XII 1908, Гранд-Валлі, шт. 
Колорадо) — амер. фізико-хімік. 
Закінчив Каліфорнійський ун-т 
у Берклі (1931). Працював у Калі¬ 
форнійському (Берклі, Лос-Анд¬ 
желес) і Колумбійському ун-тах, 
Ін-ті ядерних досліджень при Чі- 
кагському ун-ті, з 1962 — дирек¬ 
тор Ін-ту геофізики і фізики пла¬ 
нет. Наук, праці з радіохімії та 
ядерної хімії. Розробив метод 
т. з. радіовуглецевого датування, 
який дає змогу визначати вік ар- 
хеол. зразків за кількістю в них 
радіоактивного вуглецю 14С. Но¬ 
белівська премія, 1960. 
ЛГБЕЛЬТ (ІлЬеИ) Кароль (8.1У 
1807, Познань — 6. VI 1875, Брдув, 
побл. Познані) — польс. філософ- 
ідеаліст, публіцист, політ, діяч 
Учасник польського повстання 
1830—31. В 1846—48 ув’язнений 
прусською владою. Під час рево^ 
люції 1848 очолював угодовський 
Нац. к-т. Після її поразки, пере¬ 
йшовши на позиції лібералізму, 
відійшов від нац.-визвольної бо¬ 
ротьби, виступав за соціальні змі¬ 
ни шляхом реформ. У філософії 
перебував під впливом об'єктив¬ 
ного ідеалізму Г. В. Ф. Гегеля. Це 
особливо виявилося в його естетич¬ 
ному вченні, яке було піддано, 
зокрема, критиці з матеріалістич¬ 
них позицій Т. Г. Шевченком. Гол. 
представник «нац. філософії» — 
месіанізму. Відстоював ірраціо¬ 
нальні шляхи пізнання істини, 
нібито властиві виключно слов’ян, 
народам, насамперед полякам, 
яким належить особлива істор. < 
роль. М. М. Верников. 
ЛІБЕРАЛИ (від лат. ІіЬегаїіз — 
вільний) — 1) В'первісному значен¬ 
ні вільнодумці. 2) Прихильники 
лібералізму. 3) Члени ліберальних 
партій в Австралії, Бельгії, Вели¬ 
кобританії, Данії, Еквадорі, Іта¬ 
лії, Канаді, Колумбії, Люксембур¬ 
зі, Японії та деяких інших краї¬ 
нах. 4) Переносно — люди, схиль¬ 
ні до надмірної поблажливості. 
ЛІБЕРАЛІЗМ - бурж. політ, та Лвцарство. лицарське 
ідеологічна течія, істотною озна- спо"я£ження: 
кою якої є обстоювання мирного, і _ в 11 — 13 ст.; 
реформістського шляху здійснен- 2 — в 14—15 ст. 
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ПАРТІЯ 

Герб Ліберії. 

ЛІБЕРІЯ 

Площа — 
111,4 тис. км8 

Населення — 
1,74 млн. мол. 
(1978, оцінка) 

Столиця — 
м. Монровія 

Ліберія. 
Розчищення ділянки 
джунглів. 
У тропічному лісі. 

ня бурж. перетворень. Виник в 
епоху домонополістичного капіта¬ 
лізму (2-а пол. 18 — поч. 19 ст.) 
у період боротьби пром. буржуазії 
проти абсолютизму. За тих умов 
відігравав прогресивну роль. Лі¬ 
берали вимагали обмеження прав 
монарха, встановлення конститу¬ 
ційного ладу, передання буржуазії 
управління д-вою, гарантії дея¬ 
ких демократичних свобод, не¬ 
втручання д-ви в приватне, в т. ч. 
екон., життя. З приходом буржуа¬ 
зії до влади і загостренням кла¬ 
сової боротьби між нею і пролета¬ 
ріатом Л. перетворюється на реак¬ 
ційну силу, стає засобом відвер¬ 
нення трудящих від класової бо¬ 
ротьби. Зрадницька політика лі¬ 
бералів значною мірою зумовила 
незавершеність революцій 1848— 
49 в Європі (див. Революція 1848 
у Франції, Революція 1848—49 
в Німеччині). Ліберали брали 
участь у розгромі чартизму, ви¬ 
ступали за створення єдиної Іта¬ 
лії на чолі з рим. папою або монар¬ 
хом (див. Рисорджименто). Уособ¬ 
ленням бурж. Л. стала Ліберальна 
партія Великобританії, що сфор; 
мувалася в серед. 19 ст. В Росії 
Л. як бурж. течія виник у період 
кризи феод.-кріпосницької систе¬ 
ми (ЗО—40-і рр. 19 ст.). Соціальну 
базу його становили поміщики, 
що переходили до капіталістичних 
методів господарювання, середня 
буржуазія, дворян, інтелігенція. 
На Україні ліберально-рефор¬ 
містські ідеї пропагували журн. 
«Основа* та «Киевская старина», 
члени громад, М. І. Костомаров, 
В. М. Білозерський, П. О. Куліш. 
У кін. 19 — на поч. 20 ст. «кла¬ 
сичний» Л. починає пристосовува¬ 
тися до умов імперіалізму, став¬ 
лячи за мету відвернення мас від 
революц. боротьби шляхом незнач¬ 
них поступок (див. Земсько-лібе¬ 
ральний рух). У 1905, в обстановці 
революц. піднесення, загострення 
класової боротьби було сформо¬ 
вано ліберальною буржуазією пар¬ 
тію кадетів, що перебувала в та¬ 
борі реакції, а після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції — 
в стані загальнорос. контрреволю¬ 
ції. Із зростанням політ, впливу 
робітн. класу Л. був витіснений з 
політ, арени більшості європ. кра¬ 
їн соціал-реформістськими пар¬ 
тіями. Після 2-ї світової війни був 
частково відроджений у формі 
неолібералізму. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 21. Лібералізм і демократія; 
т. 22. Дві утопії; т. 23. Про ліберальне 
і марксистське поняття класової бо¬ 
ротьби; Валюженич А. В. Американ- 
ский либерализм: иллюзии и реаль¬ 
носте. М., 1976. І. Ф. Трубайчук. 
ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ Австралії. 
Засн. 1944. Виражає інтереси мо 
нопол і стичного капіталу. Пере¬ 
буваючи 1949—72 при владі, Л. п. 
вела країну в фарватері політики 
СІЛА і Великобританії. З 1972 
була в опозиції. В 1975 прийшла 
до влади в складі консервативної 
коаліції з Нац. агр. партією. 
ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ Велико¬ 
британії. Сформувалася 1832—77 
на базі вігів, а також радикалів- 
фритредерів і частини торі, що 
схилялася до фритредерства. 
Лідерами Л. п. були Г. Дж. Т. 
Пальмерстон (1855—65), У. Ю. 
Гладстон (1868—94), Г. Г. Асквіт 

(1908—16). У 1905—15 ліберали 
формували уряд, 1915—22 і 1931— 
45 входили до коаліц. урядів 
(Д. Ллойд Джордж — прем’єр- 
міністр 1916—22; лідер Л. п. 
1926—31). Під тиском нар. мас 
ліберали 1906—13 провели ряд 
поміркованих соціальних реформ. 
Криза лібералізму і посилення 
реакц. тенденцій брит. буржуазії 
привели до ряду розколів Л. п. 
(1886, 1916, 1931, 1932). З 20-х 
рр. місце Л. п. в англ. двопарт. 
системі зайняла Лейбористська 
партія. Керівні органи — щорічна 
Асамблея, Рада та дорадчий К-т 
при лідері (з 1976 — Д. Стіл). На¬ 
лічує 200 тис. чол. (1978). Виражає 
інтереси переважно серед, буржуа¬ 
зії, частини заможних верств 
інтелігенції. Видає газ. «Ліберал 
ньюс» («Ліберальні новини»). 

„ С. В. Толстов. 
ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ Канади. 
Засн. 1873. Виражає інтереси ве¬ 
ликої, в т. ч. монополістичної, 
буржуазії. Перебувала при владі 
1921—26, 1926—30, 1935—57, 1963 
—79. Внаслідок перемоги на парла¬ 
ментських виборах у лютому 1980 
сформувала уряд. Осн. принцип 
програми лібералів — вільне під¬ 
приємництво та здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток нац. еко¬ 
номіки. Керівні органи Л. п.— 
Нац. к-т (НК) і Нац. федерація 
(НФ). Лідер — П. Е. Трюдо (з 
1968). Фінансується з урядових 
фондів та добровільних вкладів її 
заможних членів. Під контролем 
Л. п. перебувають газети «То¬ 
ронто дейлі стар» («Щоденна зір¬ 
ка Торонто»), «Глоб енд мейл» 
(«Всесвіт і пошта»), «Оттава сіті- 
зен» («Оттавський громадянин»). 

В. Б. Євтух. 

ЛІБЕРАЛ ьно-демократйч- 
НА ПАРТІЯ Японії (ЛДП). Засн. 
1955. Виражає інтереси великого мо¬ 
нополістичного капіталу, придвор¬ 
ної аристократії та заможної верхів¬ 
ки села. З часу створення є правля¬ 
чою партією. В зовн. політиці ви¬ 
ступає за збереження військ.-по¬ 
літ. союзу з США та проведення в 
його межах «багатосторонньої» 
дипломатії. Найвищим органом 
партії є з’їзд. ЛДП налічує бл. 
1,5 млн. членів (1978). Друкований 
орган — газ. «Дзію мінсю» («Віль¬ 
ний народ»). 
ЛГБЕРЕЦЬ — місто на Пн. Зх. 
Чехословаччини, в Чеській Соціа¬ 
лістичній Республіці. Розташова¬ 
ний на р. Ниса-Лужицька. Вузол 
з-ць і автошляхів. 76,4 тис. ж. 
(1975). Центр текст. пром-сті 
(вироби, бавовняних, вовняних, 
шовкових тканин). Підприємства 
маш.-буд. (текст., електротех., ав¬ 
томобілебудування) та поліграф, 
пром-сті. Л.— місце проведення 
текст, ярмарків. 
ЛІБЕРІЯ, Республіка Ліберія — 
держава в Зх. Африці. На Зх. й 
Пд. омивається водами Атлантич¬ 
ного ок. 
В адм. відношенні поділяється на 
9 графств і 6 територій. 
Державний лад. Л.— республіка. 
Після держ. перевороту в квітні 
1980 влада в країні перейшла до 
рук Нар. ради порятунку (НРП) 
в складі 16 військовослужбовців. 
Голова НРП — одночасно глава 
д-ви і уряду. Дію конституції 
1847 припинено. 

Природа. Прибережну частину Л. 
займає слабо розчленована при- 
мор. рівнина, що поступово підви¬ 
щується вглиб країни і переходить 
у хвилясту Леоно-Ліберійську ви¬ 
сочину заввишки 500—600 м. Най¬ 
вища вершина країни — г. Німба 
(1752 м). Поклади заліз, руди, 
алмазів, золота, бокситів, графі¬ 
ту, марганцевих руд. Клімат суб¬ 
екваторіальний, жаркий і вологий. 
Пересічні місячні т-ри бл. +24°. 
Опадів на узбережжі 5000 мм, у 
внутр. районах 1500—2000 мм на 
рік. Річки короткі, повноводні, 
порожисті, найбільші з них— 
Мано, Лоффа, Сент-Пол (в ниж¬ 
ній течії судноплавна), Сент-Джон, 
Сесс, Каваллі. Переважають віч¬ 
нозелені вологі екваторіальні лі¬ 
си, на узбережжі — мангрові 
зарості. На г. Німба — резерват 
для охорони ендемічної фауни 
і флори. 
Населення. Л. населяють кпеле. 
гребо, кру, малінке та ін.; бл. 1,5% 
нас.— американо-ліберійці (на¬ 
щадки негрів — переселенців з 
США). Офіц. мова — англійська. 
Пересічна густота нас.— 14 чол. 
на 1 км2 (1976). 28% нас. живе 
в містах. Найбільші міста; Монро¬ 
вія, Б’юкенен, Харпер, Маршалл. 
Історія. Давню історію Л. вивчено 
недостатньо. З 2-ї пол. 15 ст. на 
тер. сучас. Л. почали проникати 
колонізатори (португальці, гол¬ 
ландці, англійці, французи). В 
1821 група негрів з США — колиш¬ 
ніх рабів — при сприянні Амер. 
колонізаційного т-ва купила у 
місц. вождів мис Месурадо. Тут 
7.1 1822 було засновано їхнє перше 
поселення — Монровію. Пізніше 
територія ряду поселень поча¬ 
ла називатися Л. 26.VII 1847 Л. 
було проголошено республікою. 
В 1918 Л. формально вступила у 
1-у світову війну 1914—18 на боці 
Антанти. Після війни в Л. утвер¬ 
дився амер. капітал. Під час 2-ї 
світової війни 1939—45 Л. 1944 
приєдналася до антифашист, коа¬ 
ліції. У післявоєнний час уряди 
Л. здійснили ряд заходів, спрямо¬ 
ваних на ліквідацію нерівності 
між корінним населенням і на¬ 
щадками амер. поселенців. Проте 
ці заходи не зачепили основ су- 
спільно-політ. ладу Л. В країні 
панувало кількасот родин амери- 
кано-ліберійської еліти, опорою 
яких була Партія істинних вігів 
(перебувала при владі з 1878). 
В економіку країни широко залу- 
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чався іноз. капітал. У 1959 Л. 
уклала з США військ, угоду про 
консультації «на випадок агресії 
або загрози агресії проти Л.». 
На поч. 1979 в Л. було засновано 
Прогресивну нар. партію (до її 
складу ввійшли робітники, сту¬ 
денти, селяни), яка виступила за 
демократизацію країни, поліпшен¬ 
ня життєвого рівня трудящих. У 
березні 1979 її діяльність було за¬ 
боронено. Корупція і масові ре¬ 
пресії викликали невдоволення ши¬ 
роких верств населення. 12.IV 
1980 солдати і молодші чини нац. 
гвардії на чолі з С. Доу здійснили 
держ. переворот. Влада перейшла 
до Нар. ради порятунку. Л. вста¬ 
новила дипломатичні відносини з 
СРСР 1956, але обмін посольства¬ 
ми відбувся лише 1972. З 1945 
Л.— член ООН. Л.— член Органі- 
зації африканської єдності. 

І. Д. Шевченко. 
Політичні партії, профспілки. 
Прогресивна народна 
партія, засн. 1979. Партія 
істинних вігів, засн. 1869. 
Конгрес виробничих 
профспілок, засн. 1960. 
Примикає до МКВП. Ліберій¬ 
ська федерація робіт¬ 
ників транспорту і р і з- 
норобітників. 
Господарство. Л.— економічно сла¬ 
борозвинута країна, в провідних 
галузях г-ва якої панівні позиції 
посідає іноз. капітал (гол. чин. 
СІЛА). Основа економіки — гір¬ 
ничодобувна пром-сть і плантацій¬ 
не г-во. Переважає общинне земле¬ 
володіння, техніка обробітку зем¬ 
лі в сел. г-вах примітивна. Кращі 
землі належать іноз. компаніям. 
На великих плантаціях і в г-вах 
місц. фермерів вирощують пере¬ 
важно експортні культури — ге¬ 
вею, каву, какао, олійну пальму, 
банани. За вироби, натурального 
каучуку (в 1978—78 тис. т) Л. по¬ 
сідає 1-е місце в Африці й 6-е — 
в капіталістичному світі. Осн. 
прод. культури (збір, тис. т, 
1978): рис — 270, касава — 272, 
маніок, батат. Тваринництво роз¬ 
винуте слабо. С. г. не задовольняє 
потреб країни у продовольстві. 
В лісах гол. чин. іноз. компа¬ 
нії ведуть заготівлю цінних порід 
деревини (червоного, палісандро¬ 
вого та ін. дерев) на експорт. Про¬ 
відна галузь гірничодобувної 
пром-сті — залізорудна (в 1978 — 
17,8 млн. т руди). Одне з най¬ 
більших родовищ — Бомі-Хілс 
(розробляє ліберійсько-амер.-швед. 
компанія). Добувають також алма¬ 
зи — 500 тис. каратів (1978), зо¬ 
лото — 140 кг (1977). Обробна 
пром-сть представлена гол. чин. 
невеликими підприємствами по пе¬ 
реробці с.-г. продукції, а також 
текст., швейними, 

іноз. власникам. Осн. мор. порти— 
Монровія, Б’юкенен, Харпер. 
У Робертсфілді, поблизу Монро¬ 
вії,— міжнар. аеропорт. З Л. ви¬ 
возять заліз, руду, каучук, алма¬ 
зи, лісоматеріали, каву, какао; 
довозять продовольство, машини 
й устаткування, нафтопродукти, 
товари широкого вжитку. Гол. 
торг, партнери: США, Японія, 
ФРН, Італія, Нідерланди. Грош. 
одиниця — ліберійський долар. 
1 ліберійський дол. = 1 дол. США. 

Д. В. Сугцевський. 

Сільське господарство 

Споживче землеробство (маніок. батат, рис) 

Вирощування каучуконосів 

Вологі тропічні ліси з осередками землеробства 

Райони збирання горіхів кола 

ін. Діють нафтопереробний та цем. 
з-ди. Розвинуті кустарні ремесла — 
ткацтво, вичинка шкір, вироби, 
циновок тощо. В 1978 вироблено 
бл. 900 млн. кВт год електроенер¬ 
гії. Гол. пром. центр — Монро¬ 
вія. Довж. (км, 1979): з-ць — 560, 
автошляхів — 8500, у т. ч. 672— 
асфальтовані. Заг. тоннаж мор. 
торг, флоту — 2500 млн. брутто 
реєстрових т (1-е місце в світі); 
завдяки низьким податкам під 
прапором Л. («прапором зручнос¬ 
ті >) ходять судна, які належать 

Медичне обслуговування. В 1975 
в Л. було 2,5 тис. лікар, ліжок (16 
ліжок на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 170 лікарів (1 лікар 
на 10 тис. ж.). Частину лікарів го¬ 
тує відділення ліберійського ун-ту. 
В Л. в основному держ. система 
мед. обслуговування. 
Освіта, наукові та культурно- 
освітні заклади. В 1974 79% нас. 
країни було неписьменним. Систе¬ 
ма освіти будується за амер. зраз¬ 
ком. Строк навчання у поч. школі — 
6, у середній — 6 (3 + 3) років. 
Формально проголошено обов’яз¬ 
кове навчання для дітей і підліт¬ 
ків від 6 до 16 років. Навчання в 
держ. школах — безплатне, у ву¬ 
зах — платне. В 1978/79 навч. р. 
в поч. і середніх навч. закладах 
налічувалося 237,9 тис. учнів. 
Значна кількість шкіл належить 
амер. місіонерським орг-ціям. Ву¬ 
зи: ун-т Л. у Монровії (засн. 1862, 
статус ун-ту з 1951; у 1979/80 навч. 
р.— 3247 студентів), Каттінгтон- 
ський університетський коледж у 
Монровії (засн. 1889; у 1979/80 
навч. р.— 524 студенти), Техно¬ 
логічний коледж (засн. 1978). 
Наук, установи: геолого-металург, 

взуттєвими та т-во Л. у Монровії (відкрито 1964) 

ською радіомовною корпорацією. 
Радіомовлення ведеться англ. мо¬ 
вою і 16 мовами народів країни. 
Література. Народи Л. мають 
багатий фольклор. Деякі зразки 
його зібрано в кн. «Історичні ле¬ 
генди і фольклор племені гребо» 
(1957). Сучасна л-ра (створюється 
гол. чин. англ. мовою) відображає 
істотні риси ліберійської дійснос¬ 
ті. Інтенсивніше, ніж ін. жанри, 
розвивається поезія. Найвідоміші 
літератори Л.— поети Бай Т. Мур, 
Р. Т. Демпстер, письменниця Д. Б. 
Хенріс, драматург Е. Брайт. Кра¬ 
щі твори письменників Л. спрямо¬ 
вані проти колоніалізму, пройняті 
любов’ю до батьківщини. 

В. К. Кухалашвілі. 
Архітектура та мистецтво. В центр, 
районах Л. поширені круглі або 
прямокутні в плані каркасні ха¬ 
тини, обмазані глиною і вкриті 
солом’яним дахом. Стіни часто 
оздоблені розписним поліхромним 
орнаментом, дерев’яним різьблен¬ 
ням. Міста забудовані 2—3-по- 
верховими каркасними дерев’я¬ 
ними будинками, а також кам’я¬ 
ними з верандами. З серед. 40-х 
рр. 20 ст. споруджено громад, бу¬ 
дівлі у формах сучас. європ. архі¬ 
тектури. Серед видів нар. мистецт¬ 
ва поширені: різьблення на дере¬ 
ві (фігурки, різноманітні риту¬ 
альні маски — переважно чорного 
кольору), кераміка, плетіння, ви¬ 
роби з металу. Музика Л. засн. 
на пентатоніці; представлена 
фольклором (весільні, трудові, ко¬ 
лискові пісні тощо). Муз. інстру¬ 
менти: ударні — барабани; афр. 
піаніно-санса; струнні — гітари, 
арфи; духові — флейти, сурми. 
В 1963 створено Ліберійське драм, 
й культур, т-во, школа якого (в 
с. Кенема) готує артистів та музи¬ 
кантів. З 1966 діє Нац. трупа Лі¬ 
берії. Першу документальну стріч¬ 
ку «Ліберія — країна майбутнього» 
створено 1959 (оператор Г. Пратт). 
Інші документальні фільми: «Се¬ 
ло надії» (1963), «Багатства лісу» 
(1966), «Роки долі» (1967). 
Літ..: Производительньїе сильї стран 
Африки. М., 1978; Страньї и народи. 
М., 1979. 
ЛІБЕРКіЬНОВІ КРЙПТИ, лі- 
беркюнові залози — трубкоподіб¬ 
ні заглиблення в слизовій оболон¬ 
ці кишечника хребетних тварин і 
людини. Вистелені одношаровим 
циліндричним епітелієм, до скла¬ 
ду якого входять призматичні клі¬ 
тини, бокаловидні клітини, хро- 
мафінні клітини та клітини Пан- 
нета, що виділяють фермент ен- 
терокіназу. Форма, розміри й 
кількість Л. к. неоднакові в різ- 

ЛІБЕРКЮНОВІ 
КРИПТИ 

Родовище залізної ру¬ 
ди Бомі-Хілс. 

Ритуальна маска. 
Музей Рітберг. 
Цюріх. 

Жіноча статуетка. 
Фрагмент. Дерево. 
Британський музей. 
Лондон. 

Ліберія. 

Монровія. 
Панорама міста. 

експериментальна с.-г. станція в 
Суакоко (засн. 1946), ін-т тропіч¬ 
ної медицини в Харбелі (засн. 
1952) та ін. Б-ка ун-ту Л., урядо¬ 
ва б-ка в Монровії. Нац. і Афр. 
музеї в Монровії. В. З. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в Л. видавалося 4 газе¬ 
ти і 3 журнали англ. мовою заг. 
тиражем понад ЗО тис. прим. 
Інформаційне агентство Л. створе¬ 
но 1978. Радіомовлення й телеба¬ 
чення (засн. 1964) контролюєть¬ 
ся урядовою службою — Ліберій- 
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ЛІБЕРМАН 

Ю. Лібіх. 

В. Лібкнехт- 

К. Лібкнехт. 

них відділах кишечника. Назва 
— за ім’ям нім. вченого І. Лібер- 
кюна (вперше описав крипти 1745). 
Л. к., як і ворсинки, збільшують 
всмоктувальну поверхі ю кишеч¬ 
ника, а також відіграють певну 
роль при регенерації кишкового 
епітелію. 
ЛГБЕРМАН (ЬіеЬегшапп) Макс 
(20.VII 1847, Берлін — 8.ІІ 1935, 
там же) — нім. живописець і гра¬ 
фік, професор (з 1897), президент 
(1920—32) АМ у Берліні. У 1866— 
68 навчався в Берліні, в 1868—72— 
у Веймарі. В ранніх творах Л. 
зображував побут і працю простих 
трудівників (««Майстерня шевця», 
1881; ««Льонопрядильня», 1887). В 
пізніх картинах Л. наближався 
др імпресіонізму (««Гра в поло в 
Иєнському парку», 1902—03). За¬ 
сновник ««Берлінського Сецессіону» 
(1898—99), автор статей з питань 
мистецтва. В роки фашистської 
диктатури зазнав переслідувань. 
ЛГБЕРУМ вето (лат. ІіЬегиш ує- 

Іо — свобода заборони) — у феод. 
Польщі право депутата своїм вето 
забороняти прийняття сеймом або 
сеймиками певного акта чи рішен 
ня. Вперше вжито 1652. Шляхта 
широко використовувала Л. в. в 
своїх інтересах, посилюючи феод, 
анархію в країні. В 1764 застосу 
вання Л. в. було скасовано при роз 
в’язанні екон. питань; остаточно 
ліквідовано конституцією Польщі 
1791 
ЛҐБІХ (ЬіеЬіб) Юстус (12.V 1803. 
Дармштадт — 18.IV 1873, Мюн¬ 
хен) — нім. хімік, іноз. чл.-кор. 
Петерб. АН з 1830. Проф. ун-тів 
у Гісені (з 1824) й Мюнхені (з 
1852). З 1860 — президент Ба¬ 
варської АН. Осн. дослідження — 
з органічної хімії. У 1823 виявив, 
що гримучокисле срібло А^ОМС 
має той самий склад, що й ціано- 
вокисле срібло (перший приклад 
ізомерії). Л. спільно з нім. хімі¬ 
ком Ф. Велером (1800—82) пока¬ 
зав, що при багатьох реакціях 
бензойного альдегіду утворюються 
сполуки, які містять однакову 
групу атомів, названу ним ради¬ 
калом бензоїлом. Це сприяло виз¬ 
нанню теорії радикалів (див. Ра¬ 
дикали хімічні). Вперше добув 
хлороформ (1831) і оцтовий аль¬ 
дегід (1835), виділив багато орга¬ 
нічних сполук. Вдосконалив ме¬ 
тодику визначення вуглецю та 
водню (1831—33) в органічних спо¬ 
луках. Висунув хім. теорію бро¬ 
діння і гниття. Л.— один із заснов¬ 
ників агрохімії. Створив наук, 
школу, серед його учнів — рос. хі¬ 
міки О. А. Воскресенський, 
М. М. Зінгн, Л. М. Шишков та ін. 
ЛГБКНЕХТ (ІлеЬкпесЬі) Віль- 
гельм (29.111 1826, Гісен, тепер 
ФРН — 7. VIII 1900, Берлін) — 
діяч нім. і міжнар. робітн. руху, 
один із засновників і керівників 
нім. соціал-демократії. Н. в сім’ї 
чиновника. Навчався в Берлін, 
та ін. ун-тах. За фахом — учитель. 
Учасник революції 1848—49 в• 
Німеччині. Після її поразки емігру¬ 
вав до Швейцарії, потім до Англії. 
Познайомившись з К. Марксом і 
Ф. Енгельсом, під їхнім впливом 
став соціалістом. У 1850 вступив до 
Союзу комуністів. У 1862, після 
амністії, повернувся до Пруссії, 
працював кореспондентом демокра¬ 
тичних газет. Брав участь у діяль¬ 

ності Заг. нім. робітн. союзу 
(створ. 1863), виступав проти його 
лассальянського керівництва (див. 
Лассальянство). Один з органі¬ 
заторів секції Інтернаціоналу 
1-го в Німеччині. У 1869 — один 
з організаторів С.-д. робітн. партії 
Німеччини (див. Ейзенахці) Член 
її правління з часу заснування, 
редактор ЦО партії — газ.«« Фолькс- 
штаат» (<Народна держава»). В 
1867—71 — депутат Пн.-Нім., з 
1874 (з перервами) — імперського 
рейхстагу. Під час франко-пруссь- 
кої війни 1870—71 виступав проти 
загарбницьких планів нім. мілі¬ 
таристів, солідаризувався з Па¬ 
ризькою комуною 1871. Один з іні¬ 
ціаторів об’єднання 1875 ейзенах- 
ців і лассальянців у єдину С.-д. 
партію і авторів її Готської про¬ 
грами. З 1891 — гол. редактор ЦО 
партії — газ. «Форвертс» (<Впе¬ 
ред»). Один із засновників і ліде¬ 
рів Інтернаціоналу 2-го. Не раз 
був ув’язнений. 
Те.: У к р. п е р е к л.— Із спогадів 
про Маркса. К., 1968. 
Літ.: Чубинский В. В. Вильгельм 
Либкнехт — солдат революции М.. 
1968. 
ЛГБКНЕХТ (ЬіеЬкпесЬс) Карл 
(ІЗ.УІІІ 1871, Лейпціг — 15.1 
1919, Берлін) — діяч нім. і між¬ 
нар. робітн. руху. Син В. Лібкнех- 
та. В 1889—93навчався в Лейпціг., 
потім Берлін, ун-тах. Адвокат. У 
1900 вступив до С.-д. партії, став 
одним з керівників її лівого крила. 
В 1907 — один із засновників Со¬ 
ціалістичного Інтернаціоналу Мо 
лоді, 1907—10 — його голова. В 
1908—16 — член Палати депутатів 
(парламенту) Пруссії, 1912—16 — 
деп. рейхстагу. В роки 1-ї світової 
війни — інтернаціоналіст. У 1916 
разом з Р. Люксембург узяв участь 
у створенні групи «Спартак» 
(див. <Спартака союз»). Не раз 
зазнавав репресій. Палко вітав 
Велику Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люцію. В 1918 разом з Р. Люксем¬ 
бург заснував газ. «Роте фане», 
був її редактором. Один із за¬ 
сновників Комуністичної партії 
Німеччини (1918—19). Під час 
Листопадової революції 1918 в Ні¬ 
меччині — один з керівників нім. 
пролетаріату, безпосередньо очо¬ 
лював багатотисячну демонстра¬ 
цію і збройне повстання робітни¬ 
ків Берліна проти контрреволюц. 
уряду в січні 1919. 15.1 1919 Л. і 
Р. Люксембург були по-звірячому 
вбиті реакціонерами. По Рад. краї¬ 
ні пройшли масові демонстрації 
і мітинги протесту. Робітники Ми 
колаєва, на той час ще окупованого 
нім. військами, оголосили 24-го- 
динний заг. страйк. 22.1 1919 там 
відбулася демонстрація пролета¬ 
ріату. до якої приєдналися нім. 
солдати. 
Те. Рос. иерекл,- Избранньїе 
речи, письма и статьи. М., 1961; 
Мьісли об искусстве. Трактат, статьи 
речи, письма. М., 1971. 
Літ.: Ленін В. І. Лист до робітників 
Європи і Америки.— Промова на 
мітингу протесту проти вбивства Кар¬ 
па Лібкнехта і Рози Люксембург 
19 січня 1919 р. Повне зібрання творів, 
т. 37; Яновская М Карл Либкнехт. 
М., 1965. 

ЛІ БО (друге ім’я — Лі Тайбо; 
701—762) — кит. поет. Перші вір¬ 
ші мали романтичний характер. 
Обізнаність з життям народу 
сприяла появі у творчості Л. Б. 

протесту проти загарбницьких 
воєн, непосильних податків. У 
742 був запрошений до імператор¬ 
ського двору, одержав звання 
ханьліня (академіка), але 744 
покинув столицю. Згодом зазнав 
переслідувань, був засуджений до 
заслання, помер у злиднях. Збе¬ 
реглося понад 1000 віршів, що від¬ 
значаються широтою тематики, різ¬ 
номанітністю жанрів. Творчість 
Л. Б. відіграла велику роль у роз¬ 
витку кит. поезії. 
Те.: Укр. перек л.— Лірика. К., 
1962; Рос. перек л.— Избранная 
лирика. М., 1957. 
Літ.: Конрад Н. И. Три позта. В кн.: 
Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 
1972. /. К. Чирко. 

ЛЇБРА (ісп. ИЬга, з лат. ІіЬга — 
римський фунт) — 1) Старовинна 
римська одиниця ваги (бл. 327,45 
г). 2) Міра ваги в країнах Лат. 
Америки (бл. 460 г). 3) Грошова 
одиниця Перу до 1930 (дорівнюва¬ 
ла англ. фунту стерлінгів). У 
1930 було запроваджено соль. 
лібрація мГсяця (лат. ньга 
Ііо — коливання) —видимі неве¬ 
ликі періодичні коливання Місяця 
навколо свого центра. Внаслідок 
лібрації деталі на видимому дис¬ 
ку Місяця зміщуються відносно 
його країв. Розрізняють Л. М. 
оптичну й фізичну. Причиною 
оптичної Л. М. по довготі 
є нерівномірність руху Місяця 
по орбіті, тоді як навколо своєї 
осі він обертається майже рівно¬ 
мірно. Оптична Л. М. по широ¬ 
ті спричинена нахилом площини 
місячного екватора до площини 
орбіти. До оптичної Л. М. від 
носять також добову, або пара¬ 
лактичну, Л. М., зумовлену обер 
танням Землі та місцем спосте¬ 
реження. Причиною фізичної 
Л. М. є збурення обертального ру¬ 
ху Місяця під впливом сили при¬ 
тягання Землі. Внаслідок Л. М 
можна з поверхні Землі спостері¬ 
гати до 60% місячної поверхні 
Оптичну Л. М. відкрив Я. Геве- 
лій. В. С Кислюк 
ЛІБРЕВІЛЬ — столиця Габону, 
гол. політ., екон. і культурний 
центр країни. Розташований на бе¬ 
резі Гвінейської зат. Атлантичного 
ок. Мор. порт, аеропорт міжнар 
значення. 200 тис. ж. (1979). Суд¬ 
новерф, каво- і рисоочисні та мас¬ 
лоробні підприємства, цукр., бо¬ 
рошномельний і пивоварний з-ди; 
текст., взут., меблева й тютюнова 
ф-ки. Рем. майстерні, складання 
електро- і радіоустаткування. 
ТЕС. Поблизу Л., в Овендо, спо¬ 
руджується (1980) новий глибоко¬ 
водний мор. порт. Нац. ун-т. Н.-д. 
заклади з геології, гірничої справи, 
с. г. та ін. Іл. див. т. 2, с. 435. 
ЛІБРЄТТО (італ. ІіЬгеио, букв.— 
книжечка) — 1) Словесний тексі 
музично-драматичного твору — 
опери, оперети (рідше — кантати, 
ораторії). 2) Сценарій балету. 3) 
Короткий виклад змісту опери, 
оперети, балету, драми, кінофіль¬ 
му тощо. 
ЛІБРИФОРМ [від лат. ІіЬеі 
(ИЬгі) — луб і Гогта — вигляд], 
деревні волокна — механічна тка¬ 
нина деревини. Складається зви¬ 
чайно з прозенхімних (видовжених 
і загострених на кінцях) клітин 
що забезпечують міцність і твер¬ 
дість деревини; їхній живий вміст 
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рано відмирає. Рідше клітини Л. 
наближаються до паренхімних 
(див. Паренхіма) і мають менш 
потовщені оболонки; такі клітини 
довго зберігають живий вміст і є 
місцем відкладання запасних по¬ 
живних речовин. Стіни клітин Л. 
здерев’янілі, з невеликою кіль¬ 
кістю щілиноподібних пор, роз¬ 
ташованих по спіралі. У деяких 
рослин (напр., у винограду) є 
т. з. перегородчастий Л., живі 
клітини якого мають тонкі целю¬ 
лозні поперечні перегородки. 

Лівадія. Великий Лівадійський 
палац. 

лівАдія — селище міського типу 
Крим. обл. УРСР, підпорядкова¬ 
не Ялтинській міськраді. Розта¬ 
шоване на узбережжі Чорного м., 
за 3 км від м. Ялти. 1,7 тис. ж. 
(1980). У 2-й пол. 19 — на поч. 20 
ст. Л. була маєтком царської 
сім’ї. Після Великого Жовтня Л. 
було перетворено на курорт для 
трудящих. В Л. проходила Крим¬ 
ська конференція 1945. У с-щі — 
винорадгосп «Лівадія» з винозавс- 
дом; 2 заг.-осв. школи, лікарня. 
Великий Лівадійський палац (1910 
—11, арх. М. Краснов), пейзаж¬ 
ний парк навколо нього (з 1834, 
майстер І. Петер) — пам’ятка 
садово-паркової архітектури 19 ст. 
Л.— кліматичний приморський 
курорт. Показання: захворювання 
серцево-судинної системи, хроніч¬ 
ні захворювання органів дихання 
нетуберкульозного характеру, нер¬ 
вової системи тощо. 
ЛІВАН — гірський хребет у межах 
Республіки Ліван. Простягається 
на 170 км вздовж сх. узбережжя 
Середземного м. Вис. до 3083 м 
(г. Курнет-ес-Сауда). Схили кру¬ 
ті, вкриті чагарниками (маквіс, 
фригана), подекуди — ліси з дубу, 
алепськоі сосни, клена, кипариса, 
ліванського кедра. 

Ліван. 
Тріполі. В одному з районів міста. 

ЛІВАН, Ліванська Республіка — 
держава в Зх Азії. 
На Зх. омивається водами’ Серед¬ 
земного м. В адм. відношенні по¬ 
діляється на 5 мухафаз. 
Державний лад. Л.— республіка. 
Діє конституція 1926 (в редакції 
1927, 1943, 1947). Глава д-ви — 
президент, якого обирає парламент 
на 6 років Законодавчу владу 
здійснює однопалатний парла¬ 
мент — Палата депутатів (99 депу¬ 
татів), що обирається населенням 
строком на 4 роки на основі кон¬ 
фесіональної системи представ¬ 
ництва (див. Конфесіоналізм), 
тобто 54 депутати — від християн 
і 45 — від мусульман. Виконавчу 
владу здійснює Рада міністрів, 
очолювана прем’єр-міністром. 

П. Ф. Мартиненко. 
Природа. Л.— переважно гірська 
країна. Більша її частина зайнята 
гірським хр. Ліван (вис. до 3083 
м., г. Курнет-ес-Сауда). Лише 
вздовж мор. узбережжя простяга¬ 
ється низовина завширшки до 15 
км. На Сх. підноситься гірський 
хребет Антиліван, який на Пд. пе¬ 
реходить у масив Хермон. Між 
Ліваном та Антиліваном розташо¬ 
вана западина Бекаа. Виявлено 
поклади заліз, руди, бурого вугіл¬ 
ля, асфальту та ін. Клімат суб¬ 
тропічний з сухим літом і воло¬ 

гою зимою. Пересічна г-ра січня 
на узбережжі +13, липня +27°, 
в горах відповідно +6 та +22°. 
Опадів 750—1000 мм, в горах по¬ 
над 1000 мм на рік. Річки пере¬ 
важно невеликі, влітку часто пе¬ 
ресихають, найбільша з них — 
Ель-Літані. Переважає чагарни¬ 
кова рослинність, подекуди — лі¬ 
сові масиви з дуба, ліванського 
кедра, алепської сосни. 
Населення. Понад 90% населення 
становлять араби (переважно лі¬ 
ванці). Живуть також вірмени, 
греки, турки та ін. Офіц. мова — 
арабська. Пересічна густота нас.— 
299 чол. на 1 км2 (1978). Понад 
60% нас. живе в містах. Найбіль¬ 
ші міста: Бейрут. Тріполі, Захла, 
Сайда. 
Історія. Перші поселення на тер. 
Л. виникли в 5-му тис. до н. е. 
З 4—3-го тис. до н. е. частина Л. 
входила до складу Фінікії. В 2-й 
пол. 2-го тис. до н. е. тер. Л. пе¬ 
ребувала під політ, впливом Ста- 
род. Єгипту. У 9—7 ст. до н. е. фі¬ 

нікійські поліси Я. завоювала Ассі- швам 
рія, в кін. 7 ст. до н. е.— Вавіло- ЛІВАН 
нія, в 6 ст. до н. е.— перс, д-ва 
Ахеменідів, у 4 ст. до н. е.— Алек- 
сандр Македонський. В кін. 4 
ст. до н. е. тер. Л. було поділено 
між Єгиптом і д-вою Селевкідів 
(з 2 ст. до н. е. вся тер. Л. входила 
до її складу). З 64 до н. е. тер. 
Л.— під владою Рим. імперії, 
в 4—6 ст.— Візантії. В 7 ст. тер. 
Л. завоювали араби. В 8—9 ст. 
в гірських районах Л. оселилися 
послідовники течій християнства, 
в т. ч. мароніти. З 11 ст. Л. пере¬ 
бував під владою хрестоносців, 
з 13 ст.— єгип. мамлюків, з 1516 — 
Османської імперії. Під час 1-ї 
світової війни Л. 1918 було окупо¬ 
вано англо-франц. військами. З 
1920 Л.— підмандатна тер. Фран¬ 
ції. В 1926 Л. було проголошено 
республікою, але за конституцією 
Франція зберігала контроль за 
його зовн. відносинами та оборо¬ 
ною. На поч. 2-ї світової війни піс¬ 
ля капітуляції Франції Л. 1940 Герб Лівану, 
фактично перетворився на італо- 
нім. плацдарм на Бл. Сході. 
8.VI 1941 на тер. Л. вступили ЛІВАН 
військ, частини <Вільної Франції» 
та англ. військ. 22.XI 1943 Л. бу- Площа — 

ло оголошено незалежною респуб- 10,4 тис. км 
лі кою. Проте повністю евакуація населення ___ 
іноз. військ завершилася 1946. з | млн> чол 
В 1944 Л. встановив дипломатичні (іоч. 1980, оцінка) 
відносини з СРСР. Правлячі вер- г __ 
стви Л. протягом ряду років про- Столичя м* Бейрут 
водили проімперіалістичну полі¬ 
тику, відособлюючи Л. від прогре¬ 
сивних араб, країн. Втручання іно¬ 
земного, гол. чин. американського, 
капіталу в економіку Л. викликало 
в країні 1958 збройне повстання. 
В Л. було введено амер. війська. 
Незважаючи на це, реакційні сили 
зазнали поразки. Новий уряд Л. 
проголосив політику нейтралітету, 
провів ряд соціальних реформ. 
З кін. 60-х рр. Л. зазнає агресив¬ 
них дій з боку Ізраїлю. З 1968 
на тер. Л. діє орг-ція Палестин¬ 
ського руху опору (ПРО). Протя¬ 
гом останніх років у Л. посилюють¬ 
ся соціально-класові суперечності. 
Нац.-патріотичні сили вимагають 
проведення в країні політ, та екон. 
реформ. За цих умов ліванська 
реакція, очолена маронітською 
буржуазією, при підтримці між¬ 
народного імперіалізму взяла курс 
на придушення національно-патрі¬ 
отичних сил та ПРО. Це призвело 
до громадянської війни 1975—76 
між загонами правих партій, з 
одного боку, та нац.-патріотични¬ 
ми силами і загонами ПРО, з дру¬ 
гого. Збройна боротьба припини¬ 
лася після введення в Л. «міжа¬ 
рабських сил безпеки». Проте ре¬ 
акційні сили не припинили зброй- Ліван, 

них провокацій, терору (вбивство Бейрут. 
1977 К. Джумблата та ін.). В Вид частини міста. 

11 УРЕ, т. 6 
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ЛІВАН 

Рашід Вахбі. Портрет 
чоловіка. 1946. 

1978 Ізраїль окупував Пд. Л., піс¬ 
ля виведення звідти ізраїльських 
військ реакційні сили протидіють 
встановленню там влади центр, 
уряду. В 1979—80 Ізраїль здійсню¬ 
вав акти прямої агресії проти Л. 
У зовн. політиці Л. дотримується 
політики позитивного нейтраліте¬ 
ту, неприєднання до блоків. Л.— 
член ООН з 1945, з того ж часу — 
член Ліги арабських держав. 

І. М. Хворостяний. 

Політичні партії, профспілки. До 
блоку нац.-патріотичних сил вхо¬ 
дять: Прогресивна соці¬ 
алістична партія, засн. 
1949; Ліванська комуністична 
партія, засн. 1924; Рух неза¬ 
лежних насеристів, засн. 
1971; Організація кому¬ 
ністичної дії Лівану, 
засн. 1971; Національно- 
соціальна партія, засн. 
1932. Правохристиянські сили 
«Ліванський фронт» (ЛФ) очо¬ 
лює партія К а т а ї б (Ліван¬ 
ські фаланги), діє з 1943. До ЛФ 
входить також Національ¬ 
но-ліберальна партія, 
засн. 1958. Крайньо права, відобра¬ 
жає інтереси маронітської буржуа¬ 
зії та поміщиків. Національ¬ 
ний блок, засн. 1943. Пред¬ 
ставляє інтереси помірковано-лі- 
беральних маронітських верств. 
Загальна федерація 
профспілок робітни¬ 
ків і службовців Лі¬ 
вану, засн 1970. 

7. М. Хворостяний 
Господарство. Л.— агр.-індустр. 
країна з фінансово-торг. і транс¬ 
портно-туристичною спеціалізаці¬ 
єю г-ва. Значні позиції в еконо¬ 
міці посідає іноз. капітал. У краї¬ 
ні діють численні комерційні бан¬ 
ки та страхові компанії, гол. чин. 
іноземні. Валовий нац. продукт 
1979 обчислювався в 7,9 млрд. Лі¬ 

ван. фунтів (1974—8,1'млрд.), вар¬ 
тість життя зросла на 29,1%, чис¬ 
ло безробітних становило 146 тис. 
чол. Прибутки від іноз. туризму 
1979 (через нестабільність внутр. 
обстановки) становили лише 20% 
рівня 1974. У с. г. створюється 
10% нац. доходу і зайнято бл. 30% 
працездатного населення. В обро¬ 
бітку — бл. 300 тис. га землі, пе¬ 
реважна більшість її належить по¬ 
міщикам, які здають землю в 
оренду селянам. Осн. галузі с. г.: 
субтропічне плодівництво, зерно¬ 
ве г-во, тваринництво. Збір гол. 
с.-г. культур (тис. т, 1979): апель¬ 
синів — 170,2, яблук — 140,2, мас¬ 
лин—37,9, лимонів— 85, бананів — 
40,2, пшениці— 57, ячменю— 13,2, 
цукр. буряків—109,3, тютюну—4,5. 
Поголів’я (тис., 1979): великої 
рогатої худоби — 41, овець, ослів 
і кіз — 326. С. г. не задовольняє 
потреб країни у продовольстві. 
На пром-сть припадає бл. 15% 
нац. доходу. Осн. галузі оброб¬ 
ної пром-сті — текст., взут., харч, 
(консервна, цукр.), нафтоперероб¬ 
на (на довізній сировині), дере- 
вообр. та буд. матеріалів (гол. 
чин. цементна). Певного розвитку 
набули алюмінієва, суднобудівна, 
хім., фарм. галузі. Переважають 
невеликі підприємства. В 1979 ви¬ 
роблено: нафтопродуктів — 5,0 
млн. т, цементу — 1,6 млн. т, хім. 
добрив — 48,5 тис. т, цукру — 
11,1 тис. т, взуття — 4,5 млн 

пар, електроенергії — 1,8 млрд. 
кВт • год, з них 70% на ГЕС. Гол. 
пром. центри — Бейрут, Тріполі. 
Транспорт спеціалізується на об¬ 
слуговуванні транзитних переве¬ 
зень іноз. вантажів і пасажирів. 
Довжина (1979): автошляхів — 
7,7 тис. км, з них 5,4 тис. км — 
асфальтованих, з-ць — 408 км. 
Осн. мор. порти — Бейрут, Трі¬ 
полі. У Бейруті — міжнар. аеро¬ 
порт. Нафтопроводи сполучають 
порти Тріполі й Захрані з родови¬ 
щами нафти в Ірані та Саудівській 
Аравії. З Л. вивозять нафтопродук¬ 
ти, текст, вироби, с.-г. продукти, 
папір, буд. матеріали; довозять 
сировину й напівфабрикати, маши¬ 
ни та устаткування, трансп. за¬ 
соби, товари широкого вжитку, 
продовольство. Гол. торг, партне¬ 
ри: Саудівська Аравія, Йорданія, 
Ірак, США, Франція. Грош. оди¬ 
ниця — Ліван, фунт {ліра). За 
курсом Держбанку СРСР 1(Ю Лі¬ 
ван. фунтів= 18,63 крб. (жовтень 
1980). С. О. Дебабов. 
Медичне обслуговування. В 1975 
в Л. було 10,1 тис. лікар, ліжок (41 
ліжко на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 9900 лікарів (19,5 
лікаря на 10 тис. ж.). Лікарів 
готує Вища мед. школа в складі 

-ту мед. наук Амер. ун-ту й мед. 
акультет Франц. ун-ту в Бейру¬ 

ті. В Л. в основному приватна 
система мед. обслуговування 
Освіта і культурно-освітні закла¬ 
ди. Рівень письменності у Л.—75% 
(1974). Понад 50% шкіл—приватні. 
Строк навчання у поч. школі— 5, 
у середній — 7 (4 + 3) років У 
1972/73 навч. р. у поч. школах бу¬ 
ло 497,2 тис. учнів, у серед, навч. 
закладах — 174,7 тис., у вузах 
(у т. ч. в 5 ун-тах) — 50,8 тис. сту¬ 
дентів, серед яких лише 45,7% лі¬ 
ванців. Ун-ти: Американський 
(засн. 1866), Арабський (засн. 
1960), Ліванський держ. (засн. 
1953), Французький св. Джозефа 
(засн. 1881; усі — в Бейруті), при¬ 
ватний ун-т у м. Джунія (засн. 
1950). В Бейруті містяться: Нац. 
б-ка (засн. 1921), великі б-ки при 
ун-тах, Нац. музей Л. (засн. 1920). 
Музей образотворчих мистецтв. 

В. З Клепиков 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в Л. виходило понад 
100 періодичних видань, у т. ч. 
40 щоденних газет загальним ти¬ 
ражем 296 тис. примірників. Що¬ 
денні газети: араб, мовою — «Аль- 
Амаль» («Дія», « 1939) — орган 
партії Катаїб; « Аль-Анба» (« Вісті», 
з 1953); «Аль-Анвар» («Світло», 
з 1959); «Аль-Джаріда» («Газета», 
з 1953); «Ан-Нахар» («День», з 
1933); франц. мовою — «Ор’ян- 

Малий храм (т. з. храм Вакха) в Ба- 
альбеку і —3 с.т 

Жур» («Схід сьогодні», з 1971). 
Серед журналів: «Ад-Діар» («До¬ 
мівка», з 1941) та «Аль-Хавадіс» 
(«Події», з 1911). Щоденна газ. 
«Ан-Ніда» («Заклик», з 1959) і що¬ 
тижневий журн. «Аль-Ахбар» («Но¬ 
вини», з 1953) — органи Ліван¬ 
ської компартії. Виходять араб мо¬ 
вою. Нац. інформ. агентство ство¬ 
рене 1962. Радіомовлення — з 
1937, телебачення — з 1959. Пере¬ 
дачі ведуться араб., франц.. ісп. 
і португ. мовами. 
Література. З 7 ст. л-ра Л. розви¬ 
валася в заг. руслі араб, л-ри (див. 
Арабська культура, розділ Літе¬ 
ратура). Період тур. панування 
характеризується занепадом куль¬ 
тур. життя, зокрема л-ри. Відро¬ 
дження її почалося в 19 ст. Вели¬ 
кий вплив у цей час мали ідеї 
просвітительства. Осн. жанром бу¬ 
ла публіцистика, зароджувалася 
нац. преса, активізувалася пере¬ 
кладацька справа. Відомими про¬ 
світителями були поет Н. аль- 
Язиджі, публіцист і перекладач 
Б. аль-Бустані, письменники А. Ф. 
аш-Шід’як, Дж. Зейдан — автор 
перших араб, істор. романів, дра¬ 
матург М. Наккаш. Ліванці Дж. X. 
Джубран, М. Нуайме, А. Рейх ані, 
Ф. Маалуф були осн. творцями 
т. з. сірійсько-амер. школи, яка 
значною мірою сприяла обновлен¬ 
ню араб, поезії і прози Перед 
2-ю світовою війною на поезію Л. 
(Ю. Гасуб, А. Мазхар, С. Лабакі) 
помітний вплив мали франц. сим¬ 
волісти. Під час війни і в після¬ 
воєнний період навколо журн. 
«Ат-Тарік» («Шлях») групувалися 
прогресивні літератори О. Фахурі, 
Ж. Ханна, А. Табет, Р. аль-Хурі, 
Т. Мурувве, Т. Ю. Аввад, М 
Аббуд, у творах яких поглиблю¬ 
ються соціальні мотиви, звучить 
заклик до боротьби за нац. виз¬ 
волення. Журнал популяризує рос. 
і рад. л-ру. В сучасній поезії 
осн. місце займають прихильники 
вільного вірша Адоніс, Ю аль- 
Халь, X. Хаві. У аль-Хадж, Ж. 
Ганем та ін. 
Класичні традиції розвивають 
поети Б. аль-Хурі й С. Акль, а 
також М. Трад, який пише ліван. 
діалектом. Серед франкомовних 
поетів — Ж. Шехаде, С. Стетіє. 
Прозаїки — С. Ідріс. Л. Баальбекі. 
Укр. мовою перекладено твори 
М. Нуайме і Ж. Ханни, а також 
окремі оповідання в кн. «Полум’я» 
(К., 1964). Ю. М. Кочубей. 
Архітектура. Від 5 — 4-го тис. до 
н. е. на тер. Л. збереглися залишки 
кам. укріплень і житл. будин¬ 
ків у Джубейлі (стародавній Бібл), 
від періоду фінікійської культури 
(З—2-е тис. до н. е.) — залиш¬ 
ки рабовласницьких міст-держав, 
гробниці й твори фінікійського 
мист. Пам’ятки 2—1-го тис. до 
н. е. свідчать про зв’язки з дав- 
ньоєгип., ассіро-вавілонською та 
ахаменідською культурами. В пе¬ 
ріод рим. панування було створено 
визначний храмовий ансамбль 
Баальбека (1—3 ст. н. е.). Від ві- 
зант. періоду збереглися монасти¬ 
рі й церкви, прикрашені мозаї¬ 
ками. Починаючи з 7 ст. ліван. 
архітектура розвивалася під впли¬ 
вом арабської культури. Хресто¬ 
носцями в 12 ст. було збудовано 
ряд фортечних споруд (у Джу¬ 
бейлі. Тріполі. Сайді, замок Бо- 
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фор, 1139). За мамлюків (13—поч. 
16 ст.) зводили мечеті, замки (за¬ 
мок у Рашейї, 13 ст.; Левова баш¬ 
та в Тріполі, 15 ст.). В період ос¬ 
манської імперії в архітектурі ши¬ 
роко застосовували орнамент, різь¬ 
блення, вітражі. З 40-х рр. 20 ст. 
споруджуються будівлі з застосу¬ 
ванням в архітектурі місц. тради¬ 
цій (пансіонат у Сайді, 1946—48). 
Образотворче мистецтво. 3 5 — 
4-го тис. до н. е. збереглися орна¬ 
ментована кераміка, з 3 — 2-го 
тис.— твори фінікійського мист. — 
саркофаг царя Ах і рама з рельє¬ 
фами й написами, дрібна пластика, 
ювелірні вироби, зброя, худож. ви¬ 
роби з кістки тощо. В пам’ятках 
2—1-го тис. до н. е. помітні впливи 
давньоєгип., вавілоно-ассірійської 
та ін. культур. Протягом багатьох 
століть будівлі прикрашали мозаї¬ 
ками й різьбленням. У 19 — на 
поч. 20 ст. розвивається монумен 
тальний і станковий живопис (ху¬ 
дожники Н. аль-Мааді, X. Срур. 
X. Салібі). В ЗО—40-х рр в обра¬ 
зотворчому мист. Л. поширюється 
реалістична течія (М. Фаррух. 
O. Онсі), в 50—60-х рр.— сюр¬ 
реалізм (А. Райєс), кубізм і аб¬ 
страктне мистецтво (Ж. Халі¬ 
фе, Е. Канаан, Р. Шараф) та ін. 
Реалістичні традиції в живописі 
продовжені у творчості С Баль- 
таксе, П. Кіракосяна; в графіці — 
P. Шахаля, І. Шамута; у скульп¬ 
турі — Ю. Хоайєка. В Л. розвину¬ 
то декор.-ужиткове мист.— виго¬ 
товлення інкрустованих кісткою й 
перламутром виробів з дерева 
й металу, оздоблених карбуванням 
посудин з міді, візерункове ткац¬ 
тво, килимарство, плетіння. 
Музика, театр, кіно. У Бейруті — 
Нац. консерваторія з камерним 
оркестром при ній. Т-во Музична 
молодь Л. (засн. 1956) влаштовує 
концерти, муз. конкурси, відає 
муз. освітою в поч. школах. При 
Вищій школі мистецтвознавства 
(в складі Амер. ун-ту) 1966 від¬ 
крито музикознавчий відділ. 
Джерела театру Ліван, народу — 
в глибокій давнині (нар. обряди, 
свята та ін.). Лише в 2-й пол. 
20 ст. в Л. з’явилися напівпро- 
фес. театр, трупи. В 60—80-х рр. 
у Бейруті створюються: театр, сту¬ 
дія. Нац. театр (засн актором 
Шушу), Ліван, драм, театр. Театр 
Баальбекського фестивалю (від¬ 
критий 1968), Оріон, університет¬ 
ський театр «Арман дю Шейла». 
В репертуарі театрів Л. — п’єси 
нац. драматургів Ж. Шехаде, 
Е. Бустані, М Хаттара та ін., 
зарубіжних, рос. авторів, зокре¬ 
ма А. Чехова, які виконуються 
арабською, французькою і англ. 
мовами. 
Перший фільм вийшов 1929. Се¬ 
ред відомих кінокартин — «Під 
руїнами Баальбека» (30-і рр., реж. 
Ж. де Лука), «Червоні квіти» 
(1957, реж. М. Харун). В 60-х рр. 
в Бейруті відкрилося кілька кіно¬ 
студій: 1964 створено Центр кіно й 
телебачення. Фільми 60—70-х рр.: 

«Продавець каблучок» (реж. Ю. 
Шахін), «Зламані крила» (реж. 
Ю. Маалуф), «Німий і любов» 
(реж. А. Бахрі), «Найпрекрасніші 
дні мого життя» (реж. А. Баракат). 
Літ.: Страньї и народьі. Юго-Запад- 
ная Азия. М., 1979; Современная Азия. 
Справочник. М.. 1977: Крачковский 

И. Ю. Избранньїе сочинения, т. 2. 
М.—Л., 1956; Современная арабская 
литература. М., 1960; Крьімский А. Е. 
История новой а рабе кой литературьі 
XIX - начало XX века. М., 1971; 
Фильштинский И М. Арабская ли¬ 
тература в ередние века. М., 1978. 
Я ІВАН О В Берне Миколайович 
[25.IV (8.У) 1904, Москва — 22. 
IX 1972, там же] — рос. рад. актор 
і режисер, нар. арт. СРСР (з 1948). 
З 1922 навчався в четвертій студії 
МХАТу, з 1924 — артист цього те¬ 
атру. Ролі: Кудряш («Гроза» Ост- 
ровського), Астров («Дядя Ваня» 
Чехова), Дмитро Карамазов (« Бра¬ 
ти Карамазови» за Достоєвським), 
Рибаков («Кремлівські куранти» 
Погодіна), Огнєв («Фронт» Кор¬ 
нійчука), Кассіо («Отелло» Шекс- 
піра) та ін. З 1924 знімався в кіно: 
Дубровський (однойменний кіно¬ 
фільм), Руднєв («Крейсер ,,Ва- 
ряг“»), Муров («Без вини винува¬ 
ті»), генерал Федорченко («Поема 
про море» О. Довженка), Адмірал 
(«Загибель ескадри» за п’єсою 
Корнійчука) та ін. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1942, 1947, 1949, 1950, 1970. 
лівАнов Михайло Георгійович 
(1751—1800) — один з перших рос 
вчених у галузі агрономії і тва¬ 
ринництва. Закінчив Моск. ун-т 
(1772). Вивчав с. г Англії В 1790 
організував у с. Богоявленську 
(поблизу м. Миколаєва) першу 
в Росії с.-г. школу, яка діяла до 
1797. Праці з грунтознавства, зем¬ 
леробства. рослинництва й тва¬ 
ринництва. 
лівАнов Михайло Миколайо¬ 
вич [н. 7 (20).X 1907, Казань] — 
рад. фізіолог, акад. АН СРСР 
(з 1970). Член КПРС з 1940. За¬ 
кінчив Казанський ун-т (1931). 
Зав. лабораторіями в Моск. ін-ті 
мозку (1933—47), Ін-ті патології 
і терапії інтоксикацій АМН СРСР 
(1947—49), Ін-ті біофізики АМН 
СРСР (1949—61), з 1961—в Ін-ті 
вищої нервової діяльності і ней¬ 
рофізіології АН СРСР. Осн. пра¬ 
ці присвячені вивченню біоелек¬ 
тричних явиш у корі великих пів¬ 
куль головного мозку в нормі й 
патології. Один з основополож¬ 
ників електроенцефалографії в 
СРСР. Нагороджений 3 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ін 
орденами, медалями. 
ліванська комуністйчна 
ПАРТІЯ (ЛКП). Засн. 24.Х 1924 
в Бейруті. Тоді ж вступила до 
Комінтерну. До квітня 1925 нази¬ 
валася Ліванська партія народу. 
Входила до складу Компартії Сі¬ 
рії і Лівану, яка в січні 1944 роз¬ 
ділилась на дві самостійні комуніс¬ 
тичні партії. В січні 1944 І з’їзд 
ЛКП прийняв програмний доку¬ 
мент — «Національну хартію». В 
1948 ЛКП було заборонено; в тому 
ж році утворилася єдина Комуніс¬ 
тична партія Сірії і Лівану 
(КПСіЛ). В 1958 КПСіЛ знову 
розділилася. Нелегальний II з’їзд 
ЛКП (1968) ухвалив політ, про¬ 
граму і статут партії. З 1970 ЛКП 
діє легально. III з’їзд (1972) прий¬ 
няв політ, тези і вніс зміни до ста¬ 
туту ЛКП. Комуністи відіграли 
важливу роль у боротьбі за виз¬ 
волення країни від франц. коло¬ 
нізаторів. за нац. незалежність, 
були ініціаторами створення ба¬ 
гатьох профспілок і масових де¬ 

мократичних орг-цій. Черговий, 
IV з’їзд ЛКП (липень 1979) вису¬ 
нув програму створення широкого 
нац. фронту для протидії агре¬ 
сії з боку Ізраїлю, за здійснення 
демократичних перетворень у краї¬ 
ні. ЛКП брала участь у нарадах 
комуністичних і робітн. партій 
1957, 1960, 1969. Ген. секретар 
ЦК — Жорж Хауї (з 1979). Друк, 
органи: щоденна газ. «Ан-Ніда» 
(«Заклик», з 1959), щотижневий 
журнал «Аль-Ахбар» («Но¬ 
вини», з 1953) та ін. 

П. Ф. Гринюк. 

ЛІВАНСЬКІ ФАЛАНГИ, Катаїб. 
Засн. 1936 як воєнізована молодіж¬ 
на орг-ція; з 1943 діє як партія. Со¬ 
ціальною базою Л. ф. є дрібно- 
бурж. верстви міста і села. Висту¬ 
пають з позицій націоналізму й ан- 
тикомунізму. Вимагають встанов¬ 
лення режиму «сильної» диктату¬ 
ри, що зможе розправитися з де¬ 
мократичним рухом. Починаючи 
з 1975 фалангісти не раз орга¬ 
нізовували в Лівані збройні зако¬ 
лоти, провокували сутички між 
християнами і мусульманами. Л. ф. 
є провідною партією правохри- 
стиянських сил «Ліванський 
фронт», що встановили свій конт¬ 
роль на Пд. країни. Л. ф. мають 
відділення в країнах Лат. Амери¬ 
ки і Африки, де живуть ліванські 
емігранти. 
ЛІВАНЦІ — нація, осн. населен¬ 
ня Лівану. Чисельність — 2,5 млн. 
чол. (1978, оцінка). Говорять араб¬ 
ською мовою. За релігією більше 
як половина віруючих Л.— хри¬ 
стияни (.мароніти, православні, 
католики), решта — мусульмани 
(суніти, шиїти, друзи). Більшість 
Л. займається землеробством і шов¬ 
ківництвом, значна частина пра¬ 
цює в пром-сті. Про історію, г-во і 
культуру Л. див Ліван, Араби. 

ЛГВЕРПУЛЬ, Ліверпул — місто 
на Зх. Великобританії, в метропо- 
літенському графстві Мерсісайд. 
Розташований на р. Мерсі, при її 
впадінні в Ірландське м. Значний 
вузол з-ць і автошляхів, другий 
за значенням і вантажооборотом 
після Лондона порт країни. Ман¬ 
честерським каналом сполучається 
з Манчестером. 516 тис. ж. (1974). 
Разом з передмістями утворює 
конурбацію Мерсісайд. Пром-сть 
пов’язана гол. чин. з обслугову¬ 
ванням і роботою порту: судно¬ 
будування та судноремонт, вироби, 
суднових машин, переробка довіз- 
ної сировини (виплавка кольоро¬ 
вих металів, нафтопереробка, про¬ 
дукція хім. галузі тощо). Розви¬ 
нуті також авіац., поліграф., швей¬ 
на та харчосмакова пром-сть. У 
Л. діють фондова і товарні (бавов¬ 
няна, зернова, фруктова) біржі. 
Ун-т. Худож. галерея Уокера. 
Архіт. пам’ятки 12—18 ст. Л.— 
значний центр робітн. руху Вели¬ 
кобританії. Вперше згадується бл. 
1191. 
Я Г В И — нечисленна народність 
у Латв. РСР (живуть переважно 
в межах Талсинського і Вентспіл- 
ського р-нів). Лівська мова нале¬ 
жить до прибалт.-фін. мовної гру¬ 
пи. Серед Л. більш поширена ла- 
тис. мова. Віруючі Л.— протестан¬ 
ти (лютерани). Л. працюють пере¬ 
важно в риболовецьких колгоспах. 

В. Д. Дяченко 

ЛІВИ 

Б. М. ЛІванов. 

М. М. Ліванов. 
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«ЛІВИЙ* 
УХИЛ У ВКП(б) 

Д. Лівінгстон. 

Лівія. Кам’яниста пу¬ 
стеля на сході країни. 

«ЛІВИЙ* УХИЛ У ВКП(б) — у 
1918 — 27 — опортуністична течія, 
яка маскувала свою ворожу марк- 
сизмові-ленінізмові сутність «лі¬ 
вою*, псевдореволюційною, демаго¬ 
гічною фразеологією. Її соціальною 
базою була в осн. міська дрібна 
буржуазія, яка в перші роки Рад. 
влади поповнювала ряди робітн. 
класу. <Л.* у. знайшов свій вияв 
у діяльності члівгіх комуністів*, 
які виступали проти Брестського 
миру 1918 і вимагали оголошення 
Німеччині «революц. війни*, став¬ 
лячи цим під загрозу існування 
Рад. д-ви; групи «демократичного 
централізму* і «робітничої опо¬ 
зиції*, що намагалися протиста¬ 
вити партії масові орг-ції (див. 
Дискусія про профспілки), об¬ 
стоювали свободу фракцій тощо. 
Найнебезпечнішим різновидом 
«Л.*у. був троцькізм, який у 
ряді корінних питань по суті зми¬ 
кався з правим ухилом у ВКП(б), 
що призвело, зокрема, до утво¬ 
рення <нової опозиції*, троць- 
кістсько-зінов' евського антипар- 
тійного блоку. «Л.» у., спираю¬ 
чись на догматизм у тлумаченні 
марксистсько-ленінської теорії, 
практично виступав проти союзу 
робітн. класу і селянства, зокре¬ 
ма, проти розрахованої на його 
зміцнення нової економічної полі¬ 
тики, демагогічно розцінюючи її 
як капітуляцію перед капіталіз¬ 
мом, як зраду справі світової ре¬ 
волюції. На розкол рядів партії 
були спрямовані нав’язана їй «Л*. 
у. дискусія 1923, антипарт. висту¬ 
пи 1924—27. Рішучу відсіч «Л.» 
у. дістав у статтях і виступах В. І. 
Леніна, у рішеннях Десятого з'їз¬ 
ду РКЩб), Тринадцятої конфе¬ 
ренції РКП(б), що затаврувала 
«Л.» у. як дрібнобуржуазний, Три¬ 
надцятого з'їзду РКП(б), ряду 
пленумів ЦК партії. Розгром 
«Л.* у. довершив П'ятнадцятий 
з'їзд ВКП(б), який, відстоюючи 
єдність партії, оголосив належність 
до троцькістської опозиції несу¬ 
місною з перебуванням у партії. 
Боротьбу партії проти «Л.* у. одно¬ 
стайно підтримали комуністи Ук¬ 
раїни. Зокрема, 1923 лінію ЦК 
РКП(б) схвалили 99% виробничих 
парт, осередків республіки. Висту¬ 
пи опозиції були засуджені на 
конгресах Комуністичного Інтер¬ 
націоналу, на пленумах ВККІ як 
дії, що загрожують єдності ВКП(б). 
Поразка «Л.* у. у ВКП(б) 
сприяла посиленню боротьби 
з ним у зарубіжних комуністич¬ 
них і робітничих партіях. 

В. С. Левін. 
лГві ес£ри, ліві соціалісти-ре- 
волюціонери — дрібнобурж. політ, 
партія в Росії. Сформувалася в 
грудні 1917 з лівого крила партії 
есерів. На відміну від них, Л. е. 
осуджували імперіалістичну вій¬ 
ну, співробітництво есерів у Тим¬ 
часовому уряді, виступали за не¬ 
гайне розв’язання питання про 
землю в дусі есерівської програми 
та ін. Л. е. входили до Військ.- 
революц. к-тів, брали участь у 
Жовтн. збройному повстанні 1917. 
На Другому Всеросійському з'їзді 
Рад вони в осн. питаннях голосу¬ 
вали разом з більшовиками. Вра¬ 
ховуючи довір’я частини селян 
до Л. е., більшовики уклали з 
ними угоду, за якою лідери Л. е. 

(Колегаєв, Спиридонова, Прош’ян, 
Штейнберг) ввійшли до складу Рад. 
УРЯДУ (вийшли з РНК 15.III 1918). 
Л. е. розходилися з більшовиками 
в корінних питаннях будівництва 
соціалізму, зокрема виступали 
проти диктатури пролетаріату, на¬ 
магалися обмежити розвиток рево¬ 
люції бурж.-демократичними зав¬ 
даннями, добивались угоди з Цен¬ 
тральною радою тощо. В лютому 
1918 вони виступили проти Бре¬ 
стського миру 1918. Влітку 1918 
Л. е. остаточно перетворилися на 
куркульську партію. Вони висту¬ 
пили проти політики «воєнного 
комунізму*, прийняли рішення 
будь-що спровокувати війну з 
Німеччиною. Л. е. 6.VII 1918 у 
Москві вбили нім. посла, вчинили 
лівоесерівський заколот 1918. 
Після ліквідації його і виключення 
Л. е. з складу Рад їхня партія 
1921 розпалася. На Україні Л. е. 
підтримували денікінську і петлю¬ 
рівську контрреволюцію. 

М. М. Липовченко. 
«ЛГві КОМУНГСТИ* — фракцій¬ 
на група в РКП(б), яка утворилась 
у зв’язку з укладенням Брестсь¬ 
кого миру 1918 і виступала з по¬ 
зицій дрібнобурж. революційності 
в питаннях зовн. і внутр. політики. 
«Л. к.* на чолі з Бухаріним, як 
і Троцький, боролися проти укла¬ 
дення миру з Німеччиною, вимага¬ 
ли оголосити їй «революц. війну*, 
чим ставили під загрозу існування 
Рад. д-ви. «Л. к.» заперечували 
можливість побудови соціалізму 
в одній країні, заявляли, що збере¬ 
ження диктатури пролетаріату в 
Росії можливе тільки за умови 
переможної світової соціалістич¬ 
ної революції, яку треба підштов¬ 
хувати за допомогою війни проти 
світ, імперіалізму. Зазнавши по¬ 
разки при обговоренні в ЦК РКП(б) 
питання про мир, «Л. к.» ви¬ 
ступили проти ідей конкретних 
заходів щодо побудови соціаліз¬ 
му, накреслених у праці В. І. Ле¬ 
ніна «Чергові завдання Радян¬ 
ської влади*. В. 1. Ленін, ЦК пар¬ 
тії, Сьомий з'їзд РКП(б) (бере¬ 
зень 1918) дали рішучу відсіч 
спробам «Л. к.» підірвати єдність 
партії і ослабити Рад. д-ву. Влітку 
1918 більшість «Л. к.* відкрито 
визнала свої помилки й включила¬ 
ся в ^парт. і держ. роботу. 
ЛГВІЙ Тіт [Тіїиз Ьіуіиз; 59 до 
н. е., Патавіум (тепер Падуя, Іта¬ 
лія) — 17 н. е., там же] — давньо- 
рим. історик. Автор «Римської істо¬ 
рії від заснування міста*, в якій 
порічно викладено історію Риму 
від легенди про заснування міста 
до 9 до н. е. (142 книги, збереглися 
1—10 та 21—45 книги). В праці Л. 
подано відомості, пов’язані з істо¬ 
рією Пн. Причорномор’я, зокре¬ 
ма про боротьбу Риму проти пон- 
тійського царя Мітріоата VI 
Сенатора. 
ЛІВГЙСЬКА ПУСТЕЛЯ — тропіч- 
на пустеля в Африці, в межах 
Лівії, Єгипту й Судану, пн.-сх. 
частина пустелі Сахари. Площа 
бл. 2 млн. км2. Являє собою низо¬ 
вину, вкриту рухомими пісками, 
що утворюють дюни й бархани зав¬ 
вишки до 300 м (на Пн.), та плато 
(на Пд.) — пересічні вис. до 500 м, 
найбільша — 1934 м (масив Ель- 
Увейнат). На Пн. Сх.— глибокі 
западини (Каттара, 133 м нижче 

р. м.; Файюм та ін.). Родовища 
заліз, руди, фосфоритів тощо. Клі¬ 
мат жаркий, посушливий (бл. 25 
мм опадів на рік, на Пн.— до 100 
мм). Рослинність бідна, подекуди 
взагалі відсутня. Скотарство. В 
оазисах вирощують фінікову паль¬ 
му, персики, абрикоси. 
лівГиці — нація, основне насе¬ 
лення Лівії. Чисельність — 2,25 
млн. чол. (1978, оцінка). Говорять 
арабською мовою. Віруючі Л.— 
мусульмани-суніти. Л. сформува¬ 
лися в результаті змішання араб, 
племен (проникли сюди в 7—11 
ст.) з місц. берберським населен¬ 
ням, яке засвоїло араб, мову, ре¬ 
лігію і звичаї. Л., які живуть у 
приморській зоні країни, займа¬ 
ються землеробством, в пд. і центр, 
районах — кочовим і напівкочовим 
скотарством; частина Л. працює 
на нафтопромислах. Про історію, 
г-во і культуру Л. див. Лівія, 
Араби. 
ЛГВІНГСТОН (Ьіуіп^зіопє) Да- 
від (19.III 1813, Блантайр, Шотлан¬ 
дія — 1.У 1873, Чітамоо, Замбія) 
— англ. мандрівник, дослідник 
Африки. За освітою медик. Почи¬ 
наючи з 1840 протягом ЗО років 
здійснив подорожі у Пд. і Центр. 
Африку. Дослідив Калахарі, бас. 
р. Замбезі, її вододіл з Конго, 
частину узбережжя Великих афр. 
озер, відкрив водоспад Вікторія 
та ін. Л. перетнув афр. материк 
з Зх. на Сх., визначив положення 
понад 1000 пунктів. Завдяки дос¬ 
лідженням Л. склалися перші 
уявлення про будову поверхні Пд. 
Африки, її гідрографічну сітку 
тощо. Матеріали спостережень Л. 
видано в двох його книгах (1857, 
1865) і записках (1874). Л. був 
противником расизму й работоргів¬ 
лі. Похований Л. у Вестмінстерсь- 
кому абатстві в Лондоні. Ім’ям 
Л. названо місто в Замбії, гори 
у Сх. Африці, водоспади на р. 
Конго. 
ЛГВІЯ, Соціалістична Народна 
Лівійська Арабська Джамахірія — 
держава в Пн. Африці. 
На Пн. омивається Середземним 
м. В адміністративному відношен¬ 
ні поділяється на 44 муніципальні 
округи. 
Державний лад. Л.— республіка. 
Діє конституційний акт Деклара¬ 
ція народної влади, прийнятий 
1977. Найвищим органом держ. вла¬ 
ди проголошено Загальний народ¬ 
ний конгрес Лівійської Джамахі- 
рії (ЗНК). Постійно діючим орга¬ 
ном ЗНК є Генеральний секрета¬ 
ріат. Функції уряду здійснює 
Вищий нар. комітет ЗНК та його 
голова. П. Ф. Мартиненко. 
Природа. Більшу частину Л. зай¬ 
мають напівпустельні та пустель¬ 
ні плато заввишки 200—600 м. На 

Тріполі. На одній з вулиць міста. 
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Зх.— кам’янисте пустельне на¬ 
гір’я Хамада-ель-Хамра; в центрі — 
невисокі вулканічні гори Ель-Ха- 
рудж ель-Асвад, на Пд.— відроги 
нагір’я Тібесті, на Пн. Сх.— ма¬ 
сив Ель-Джебель-ель-Ахдар. Між 
ними — великі піщані улоговини 
(едейєни). На Сх. країни лежить 
Лівійська пустеля. Надра Л. ба¬ 
гаті на нафту, розвідані поклади га¬ 
зу, заліз, руди, фосфоритів та ін. 
Клімат переважно тропічний, пу¬ 
стельний, на узбережжі — субтро¬ 
пічний, середземноморського типу. 
Пересічна т-ра найхолоднішого 
місяця (січня) на Пн. +11, +12с, 
на Пд.— від +15 до +18°, найтеп- 
лішого (липня) відповідно від +27 
до +29° і від +32 до+35° (макс., 
понад + 50°, в центрі Лівійської 
пустелі). Опадів на узбережжі 
300—600 мм на рік, у внутр. райо¬ 
нах—6л. 25 мм. Постійних річок 
немає, є тимчасові водотоки — 
ваді. Переважає пустельна рослин¬ 
ність, на узбережжі — субтропічна 
напівпустельна. У внутр. районах, 
в місцях виходу грунтових вод,— 
оазиси. 
Населення. Осн. населення станов¬ 
лять араби {лівійці). Живуть також 
бербери і невеликі групи хауса 
та ін. Офіц. мова — арабська. 
Пересічна густота нас.— 1,6 чол. 
на 1 км2 (1978). Понад 30% нас. 
живе в містах. Найбільші міста: 
Тріполі, Бенгазі. 
Історія. Тер. сучас. Л. була засе¬ 
лена у глибоку давнину. Лівійці не 
раз зазнавали іноз. навал, в т. ч. 
Старод. Єгипту. В 1-й пол. 1-го 
тис. до н. е. в Л. були засновані 
фінікійські, в 7 ст. дон. е.— грец. 
колонії (див. Кіренаїка). В різний 
час Л. перебувала під владою Кар¬ 
фагену, д-ви Ахеменідів, Старод. 
Риму, вандалів, Візантії, араб. 
Халіфату, Османської імперії. 
Внаслідок італо-тур. війни 1911— 
12 тер. Л. захопила Італія (до 1943). 
Під час 2-ї світової війни 1939—45 
тер. Л. 1943 зайняли війська Ве¬ 
ликобританії, Франції і СІЛА. 
Після війни народ Л. боровся за 
незалежність. 24.XII 1951 було про¬ 
голошено незалежне Об’єднане 

Королівство Л. (король ідріс І). 
Прагнучи зміцнити свої позиції 
у Л., Великобританія 1953 і СІЛА 
1954 нав’язали Л. нерівноправні 
договори. В серед. 50-х рр. в Л. бу¬ 
ло відкрито багаті родовища наф¬ 
ти, і країна стала об’єктом активно¬ 
го проникнення іноз. капіталу. 
Внаслідок військ, перевороту 1. IX 
1969 Л. проголошено Лівійською 
Араб. Республікою. Управління 

Додаткові умовні позначення 
А Райони вилову губок Д Кустарне виробництво 

(килими, циновки та ін.) 
Сільське господарство 

Зернові культури (пшениця, ячмінь) у поєднанні з 
^ відгіннопасовищним тваринництвом (велика рога- 
““ та худоба,вівці) 
щ Оазисне землеробство (фінікова пальма, зернові 
^ культури, овочі) 

ПД Кочове й напівкочове тваринництво (вівці, кози) 

Ш Невикористовувані та маловикористовувані землі 

V Райони поширення альфи 

......... 
і •„ ... ... 

Загальний вигляд заводу зрідженого 
газу в . Марса-ель-Бурейка. 
На полі державного сільськогосподар¬ 
ського комплексу. 

країною перейшло до Ради рево- 
люц. командування (РРК) на чолі 
з М. Каддафі. РРК проголосила, 
що Л. відмовляється від капіталі¬ 
стичного шляху розвитку й буду¬ 
ватиме <лівійський ісламський со¬ 
ціалізм». В Л. здійснено ряд за¬ 
ходів по зміцненню нац. економіки, 
розширенню держ. сектора. В 1970 
ліквідовано всі іноз. військ, бази 
на тер. Л. В 1977 в Л. було прого¬ 
лошено <режим народної влади», 
країну перейменовано на Соціаліс¬ 
тичну Нар. Лівійську Араб. Джа- 
махірію. 10.IX 1980 керівництво Л. 
і Сірії заявило про створення єди¬ 
ної д-ви. У зовн. політиці Л. 
дотримується позитивного нейтра¬ 
літету та неприєднання, веде бо¬ 
ротьбу проти імперіалізму, неоко¬ 
лоніалізму та расизму, виступає 
за розвиток дружніх відносин з 
СРСР та ін. соціалістичними краї¬ 
нами. В 1955 Л. встановила дипло¬ 
матичні відносини з СРСР. В 
1963 між Л. та СРСР було укла¬ 
дено торг, договір, 1972 — договір 
про екон. і тех. співробітництво, 
1975 — договір про культурні 
зв’язки. 
З 1955 Л. —член ООН. Л. — 
член Ліги арабських держав, Ор¬ 
ганізації африканської єдності, 
ОПЕК, Організації арабських кра¬ 
їн — експортерів нафти, Націо¬ 
нального фронту стійкості і про¬ 
тидії. 
Єдину в країні масову політичну 
орг-цію — Арабський соціалістич¬ 
ний союз (засн. 1972) 1977 розпу¬ 
щено. Загальна федера¬ 
ція робітничих проф- 
с п і л о к, засн. 1972. 

В. С. Плачинда. 
Господарство. Л. належить до кра¬ 
їн, що розвиваються. Після про¬ 
голошення республіки 1969 уряд 
здійснює прогресивні заходи щодо 
зміцнення нац. економіки. Насам¬ 
перед було встановлено контроль 
над гол. природним багатством — 
нафтою. За видобутком нафти 

(100 млн. т, 1978) Л. посідає 8—9-е 
місце у світі. Від її продажу краї¬ 
на одержує понад 90% валютних 
надходжень у бюджет. Частка д-ви 
у видобуванні нафти становить 
61% (1978). Під контроль д-ви 
перейшли також банки, значна 
частина транспорту, численні пром. 
і буд. компанії, зовн. торгівля, 
землі, які здаються в оренду, та 
ін. Держ. сектор у вироби, нац. 
продукту становить 75—80% . На¬ 
ціоналізація й розвиток нафтодо¬ 
бувної пром-сті створили переду¬ 
мови для піднесення всього г-ва, 
матеріального й культур, рівня 
життя нар. мас. Виконується план 
розвитку г-ва країни на 1976—80, 
мета якого полягає у створенні 
багатогалузевої сучас. пром-сті, 
в т. ч. важкої, а також с. г., яке б 
забезпечувало країйу продоволь¬ 
ством. Проте до цього часу не лік¬ 
відовано соціально-екон. відста¬ 
лість, зумовлену тривалим коло¬ 
ніальним режимом. У с.-г. вироби, 
зайнято 60% населення. Здійсню¬ 
ється програма розвитку й модерні¬ 
зації с. г., націоналізовано 80% 
усіх земель, що обробляються, про¬ 
водиться агр. реформа й кооперу¬ 
вання сел. г-в, освоюються пустель¬ 
ні землі. Гол. галузь с. г.— тварин¬ 
ництво. Розводять переважно овець 
і кіз. Збір і вироби, осн. с.-г. 
продуктів (тис. т, 1979): пшени¬ 
ці — 110, ячменю — 300, овочів — 
бл. 600, фруктів—190, вовни—7,2; 
заготовлено шкір і шкур 2,9. 
С. г. зберігає відсталий характер. У 
пром-сті (не рахуючи нафтодобув¬ 
ної та нафтопереробної) створю¬ 
ється 10% нац. доходу. Перева¬ 
жають невеликі напівкустарні під¬ 
приємства — харчові, текстильні, 
тютюнові, буд. матеріалів, по об¬ 
робітку шкір, миловарні тощо. 
Будуються сучас. ф-ки й з-ди. 
В 1978 вироблено 3,5 млрд. кВт X 
X год електроенергії. Осн. пром. 
центри — Тріполі, Бенгазі. 
Гол. вид транспорту — автомобіль¬ 
ний. 3-ць немає. Довж. (тис. км, 
кін. 1979): автошляхів з твердим 
покриттям — 10,5, нафтопроводів 

ЛІВІЯ 

Герб Лівії. 

ЛІВІЯ 

Площа — 
1759,5 тис. км2 

Населення — понад 
З млн. чол. (1978, 
оцінка) 

Столиця — м. Тріполі 
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Лівія. Наскельне зо¬ 
браження у Ваді-Зігза 

— 3,4. Найбільші мор. порти — 
Тріполі та Бенгазі. Поблизу Тріпо¬ 
лі та в Себха—міжнар. аеропорти. 
Оси. статті експорту — наф¬ 
та, цитрусові, шкіри, нафтопро¬ 
дукти. Довозять машини й устатку¬ 
вання, продовольство, мінеральні 
добрива, буд. матеріали тощо. Гол. 
торг, партнери — країни Євро¬ 
пейського економічного товарист¬ 
ва. Розширюються торг, зв’язки 
з СРСР та ін. соціалістич. краї¬ 
нами. Між Л. та СРСР підписа 
но ряд угод про екон., тех. і куль 
тур. співробітництво, зокрема, Рад. 
Союз бере участь у спорудженні 
пром. об’єктів, геологічних дос¬ 
лідженнях, підготовці нац. кадрів 
Грош. одиниця — лівійський ди¬ 
нар. За курсом Держбанку СРСР 
1 лівійський динар = 2,17 крб 
(жовтень 1980). М. П. Крачило. 
Медичне обслуговування. В 1970 в 
Л. було 7,6 тис. лікар ліжок (39 лі 
жок на 10 тис. ж.); мед. допомогу 
подавали 730 лікарів (4 лікарі на 
10 тис. ж.). В Л. готують тільки се¬ 
ред. мед. персонал. Система мед. 
обслуговування в основному дер¬ 
жавна. 
Освіта, наукові га культурно-ос 
вітні заклади. В 1975 запровадже¬ 
но обов’язкове навчання для дітей 
і підлітків віком від 6 до 15 ро¬ 
ків. Строк навчання н поч. школі 
6 років, у середній — 6 (3 роки в 
неповній ІЗ — у повній). Обов’яз¬ 
кове навчання запроваджено у поч. 
і неповній серед, школі. В 1976/77 
навч. р. у поч. школах налічувало 
ся 592,2 тис. учнів, у серед, навч. 
закладах—198,3 тис. учнів. Вищі 
навч. заклади: ун-т у м. Бенгазі 
(засн. 1955; 1978/79 навч. р.— 8,8 
тис. студентів), ун-і у Тріполі 
(засн. 1973; 1978/79 навч. р — 
4,2 тис. студентів). Є ряд ін-тів 
В 1975 в країні засн. найбільшу 
в Африці лабораторію нафт, дос¬ 
ліджень. Б-ки: Державна (засн. 
1917) та ун-ту в Тріполі, Публічна 
(засн. 1955), б-ка ун-ту в м. Бенгазі 
з фондом понад 108 тис. тт. та ін. 
У Тріполі містяться музеї: архео¬ 
логії, етнографії, ісламу, природ 
ничої історії; музеї античної і сто 
рії — в Лептіс Магні, Сабраті та 
ін. 8 3 Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1978 в Л. видавалися араб, 
мовою щоденна урядова газ. « Аль- 
Фаджр аль-Джадід» («Зоря», засн. 
1966) тиражем 35 тис. прим, та 
15 ін. періодичних видань Інформ. 
урядове агентство Джамахірія 
Ньюс Ейдженсі (ДЖ.АНА) засн. 
1964. Радіомовлення — з 1957, 
телебачення — з 1968. Передачі 
ведуться арабською і англійською 
мовами. 
Література в давнину розвивала¬ 
ся в руслі заг. араб, культури 
(див. Арабська культура, розділ 
Література). В 16 ст. занепала. 
В 17—18 ст. виступили поети-су- 
фії Омар бен аль-Фарід, Ахмед 
аль-Бахлюлі. Оскільки Л. майже 
постійно була під іноз. гнітом, її 
л-рі притаманні патріотичні й 
нац.-визвольні мотиви Найвідомі- 
ші поети кін. 19 — 1-ї пол. 20 ст.— 
Ахмед аш-Шаріф, Мустафа бен 
Зікрі, 2-ї пол. 20 ст.— Ахмед 
Рафік аль-Махдауї Після прого¬ 
лошення незалежності Л. (1951) 
в л-ру прийшли молоді письмен¬ 
ний, серед яких особливо попу 

лярні поети Алі Сідкі Абд аль-Ка- 
дер, Алі Мухаммад ар-Ракії, Му- 
хаммад Абдалла, прозаїки Рішад 
аль-Хуні, Таліб ар-Раві, Абдель 
Хафез аль-Майар та ін. 

В К. Кухалашвілі. 
Архітектура та мистецтво. На тер. 
Л. збереглися залишки давньо- 
грец., давньорим. і візант. споруд 
з мозаїками і скульптурою (театр 
у Сабраті, кін. 2 — поч. З ст.). 
Після араб, завоювання (7— поч. 
8 ст.) споруджували міста-«меди- 
ни»з 1—2-поверховими будинками, 
мечетями, мінаретами Для 18— 
19 ст. характерні багатокупольні 
мечеті, інтер’єри яких оздоблено 
орнаментальним різьбленням, ма¬ 
йолікою (мечеть у м. Дерна). В 
період італ. панування (1912—43) 
в містах будували окремі квартали 
європ. архітектури Після прого¬ 
лошення незалежності (1951) спо¬ 
руджуються будівлі (житл., куль¬ 
тур -освітні й адм.) сучас. типів. 
На тер. Л. збереглися неолітичні 
наскельні зображення (м. Ель- 
Увейнат та ін.), пам’ятки фінікій¬ 
ського мист. 1-го гис до н. е. 
(скульптура з глини, кераміка, 
скляний посуд) Поширені різні 
види декор.-ужиткового мист.: 
килимарство, тиснення на шкірі, 
ювелірна справа, плетіння з паль¬ 
мового листя. 
Театр 1. виник на основі тради¬ 
цій нар. видовищ: театру тіней — 
«хаяль аз-зил», лялькових вистав— 
«карагез» та ін. У 1935 в м. Дерна 
засн першу театр групу. В 40-х 
рр виникли аматорські театр, 
гуртки, відбувалися вистави про- 
фес. італ. трупи Після прогола 
шення незалежності (1951) засн 
кілька аматорських гуртків і ко¬ 
лективів: нац муз.-драм, трупа 
Мухтара Рамадана аль-Асвада, 
«Аль-Амаль»—у Тріполі,« Ат-Тадж 
аль-Фідді» — в Місураті. В 1951 
створено перший лівійський те 
атр з постійною групою — Нац. 
асоціація, в репертуарі якого — 
твори Ж. Б. Мольєра, М. Гоголя, 
а також сучас. лівійських драма¬ 
тургів. З 1963 в Тріполі діє муз.- 
драм. уч-ще. Працюють пересувні 
колективи — трупа нар. театру в 
Бенгазі, Нац. театри в містах Трі¬ 
полі й Дерна, які ставлять п’є¬ 
си єгип. і лівійських авторів про 
життя народу та його боротьбу за 
незалежність. 
Літ. Особенков О. М. Ливийская 
Арабекая Республика. М., 1973; Тов- 
масян С. А. Ливия на нути независи- 
мости и соїшального прогресса. М., 
1980 

ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА — іс- 
торико-географічна назва частини 
укр. земель, що за Андрусівським 
перемир’ям 1667 перебували на ав¬ 
тономному становищі в складі 
Рос. держави в 2-й пол. 17—18 ст. 
Суспільно-політ, лад, що існував 
годі на Л. У., дав території напів- 
офіц. назву—Гетьманщина. В 
документах офіц. характеру її 
називали Малая Росія. Малоро¬ 
сія До Л. У входила тер. сучас. 
Черніг., Полтав., зх. районів Сум¬ 
ської, сх. районів Київ, і Черкас, 
областей. На Пн. і Сх. Л. У. межу¬ 
вала з рос. воєводствами і Сло¬ 
бідською Україною, на Пд.— з 
Диким полем і Запорізькою Січ¬ 
чю, на Зх. рубіж проходив по Дні- 
гіоу До Л.У належав також Ки 

їв з прилеглою територією. На 
Л.У. існував суспільно-політ. уст¬ 
рій, якому було покладено по¬ 
чаток в ході визвольної війни ук¬ 
раїнського народу 1648— 54. Ав¬ 
тономне становище Л. У. вияви¬ 
лося в гетьманському правлінні, 
адм.-тер. поділові, військ, і фі- 
нанс. справах. Крайове управлін¬ 
ня очолював гетьман, який оби¬ 
рався на військ, раді (див. Козаць¬ 
ка рада) і затверджувався царем. 
Свою діяльність у ряді питань 
гетьманське правління погоджува¬ 
ло з рос. урядом. Найвищі посади 
при гетьмані обіймала генеральна 
старшина. Тер. Л. У. в адм. і 
військ, відношеннях було поділе¬ 
но на Гадяцький, Київський, Лу¬ 
бенський, Миргородський, Ніжин¬ 
ський, Переяславський, Полтавсь¬ 
кий, Прилуцький, Стародубський, 
Чернігівський полки (див. відпо¬ 
відні статті), що їх очолювали пол¬ 
ковники. Полки ділилися на сотні, 
очолювані сотниками, а в населе¬ 
них пунктах були козац. отамани. 
За козац. звичаєм ці посади мали 
обіймати виборні особи, але здебіль¬ 
шого, особливо у 18 ст., фактично 
на них призначали або вони пере¬ 
ходили в спадщину. В містах іс¬ 
нувало самоврядування — магі¬ 
страти і ратуші. В 17 ст. в Києві, 
Переяславі, Чернігові, Ніжині та 
ін. містах були цар. воєводи, які ві¬ 
дали рос. гарнізонами. І після утво¬ 
рення Київської губернії (1708) 
на чолі з генерал-губернатором 
адм. органи гетьманщини не під¬ 
лягали йому. В результаті центра¬ 
лізаторської політики царського 
уряду 1722—27 гетьманство було 
скасовано і утворено Малоросійсь¬ 
ку колегію (1727—34 і 1750—64 
гетьманство відновлювалось). Хоч 
і з обмеженнями, але автономія 
Л. У. існувала до 1781, коли на 
її території було створено Київ¬ 
ське, Новгород-Сіверське і Черні¬ 
гівське намісництва, тобто запро¬ 
ваджено загальнорос. адміністра¬ 
тивну систему. 
Перебуваючи в складі Рос. д-ви, 
Л. У. знайшла в особі Росії спіль¬ 
ника і захисника в боротьбі проти 
іноз. загарбників. Козац. полки в 
складі рос. армії брали участь у 
боротьбі проти султанської Ту¬ 
реччини — Чигиринських походах 
1677 і 1678 і Азовських походах 
1695—96, у Північній війні 1700— 
21 (у т. ч. в Полтавській битві 
1709), рос.-тур. війнах 1735—39, 
1768—74 (див. Російсько-турець¬ 
кі війни 17—19 століть). Кла¬ 
сова політика царизму та гетьман¬ 
ської адміністрації на Л. У. була 
спрямована на збереження і зміц¬ 
нення феод.-кріпосницького ладу. 
Указом Катерини II від 3 (14).V 
1783 було юридично закріпачено 
селян Л У., а указом 1785 ко¬ 
зацькій старшині надано права 
дворянства. Незважаючи на пану¬ 
вання феод.-кріпосницьких від¬ 
носин. на Л. У. були сприятливі¬ 
ші умови, ніж на Правобережній 
Україні і на зх.-укр. землях, для 
розвитку с. г., промислів, ремесел, 
міст і торгівлі. У 18 ст. з’явилися 
мануфактури, на яких поряд з 
працею кріпаків і приписних селян 
застосовувалася праця найманих 
робітників. Розвиток продуктив¬ 
них сил і сусп. поділу праці зумов¬ 
лював зростання на Л. У. внутр. 
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торгівлі. Економіка Л. У. дедалі 
більше входила в систему всерос. 
ринку. Цьому сприяло скасування 
1754 внутр. митної системи (див. 
Індукта). Л. У. відігравала важ¬ 
ливу роль у зовн. торгівлі. Через 
Київ, Ніжин ішов осн. торг, шлях 
у Росію з Балкан, Бл Сходу та 
ряду зх.-європ. країн. Значну 
роль Л. У. відіграла в розвиткові 
культури і укр.-рос. культур, 
зв’язків, зокрема Київська акаде¬ 
мія, Чернігівська і Переяславська 
колегії. На Л. У. виникли козаць¬ 
кі літописи, створено істор. праці 
<Синопсис>, <Історію Русів>. З 
Л. У. пов’язані життя і твор¬ 
чість визначних діячів укр. і рос. 
культури 17—18 ст. Л. Барано- 
вича, І. Галятовського, І. Гізеля, 
Г. Кониського, Ф. Прокопови 
ча, Г. Сковороди, Д. Туптала, 
письменника І. Котляревського, 
композиторів М. Березовського, 
Д. Бортнянського, А. Веделя, 
художників В. Боровиковського, 
Г. Левицького та ін. 
В 2-й пол. 17—18 ст. наЛ. У. ак¬ 
тивізувалася антифеод. боротьба 
укр. селян, козаків і міської бід¬ 
ноти (див. Переяславського пол¬ 
ку повстання 1666, Кліщинське 
повстання 1767—70, Турбаївське 
повстання 1789—93), знайшло ши¬ 
рокий відгук Булавінське повстан¬ 
ня 1707—09. У 18 ст. Л. У., як й ін. 
укр. землі, охопив гайдамацький 
рух. Протягом 60—80-х рр. 18 ст. 
на Л. У. діяв ватажок сел. загонів 
С. Гаркуша. Антифеод. рух на 
Л. У. посилився під час селянсь¬ 
кої війни під проводом О. І. Пу- 
гачова 1773—75. Класова боротьба 
на Л. У. була складовою частиною 
антифеод. рухів нар. мас всієї Ро¬ 
сії. В боротьбі проти іноз. загарб¬ 
ників, кріпосницького гніту, сваволі 
царської влади, в процесі екон. і 
культур, зв’язків міцніла дружба 
рос. і укр. народів. Після возз'єд¬ 
нання Правобережної України з 
Росією (1793) назви Л. У., так 
само як і Правобережна Україна, 
стали чисто геогр. поняттями. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 2. 
К., 1979; Барвинский В. Крестьяне 
в Левобережной У крайнє в XVII— 
XVIII вв. К., 1909; Лазаревский 
A. М. Описание Старой Малороссии, 
т. 1—3. К., 1888—1902; Дядиченко 
B. А. Нариси суспільно-політичного 
устрою Лівобережної України кінця 
XVII - початку XVIII ст. К., 1959; 
Стецюк К. І. Народні рухи на Лівобе¬ 
режній Україні в 50—70-х роках XVII 
ст. К., 1960. Ф. П. Шевченко. 

ЛІВОГЕГЕЛ ЬА НСТВО — філо- 
софська ідеалістична течія в ге¬ 
гельянстві. Див. Молодогегель¬ 
янство. 
лівоесерівський заколот 
1918 — контрреволюц. виступ лі¬ 
вих есерів у Москві 6—7.VII під 
час роботи 5-го Всерос. з’їзду Рад, 
на якому лівоесерівська фракція 
зайняла антирад. позицію. Зако¬ 
лот, в організації якого брали 
участь також дипломатичні пред¬ 
ставники іноз. імперіалістичних 
країн (див. Локкарта змова), був 
частиною заг. плану контрреволюц. 
виступів лівих есерів проти Рад. 
влади 6.VII ліві есери вчинили 
вбивство нім. посла в Москві з 
метою спровокувати війну з Ні¬ 
меччиною. Того самого дня зако¬ 
лотники захопили в місті ряд об’єк¬ 
тів, обстріляли з гармат Кремль. 

Придушенням заколоту керував 
В. І. Ленін. На 2 годину дня 7.VII 
Л. з. було ліквідовано. У розгромі 
заколоту взяли участь делегати І 
з’їзду КП(б)У. Лівих есерів рі¬ 
шенням 5^го Всерос. з’їзду Рад 
було виключено з складу Рад 
робітн. і сел. депутатів. Злочинна 
авантюра лівих есерів показала, 
що вони остаточно перейшли в та¬ 
бір контрреволюції. 

М. М. Липовченко. 

ЛІВАНІЯ — на межі 12 і 13 ст. 
область розселення лівів. До 1561 
Л. називали тер. Латвії та Естонії, 
що її завоювали нім. хрестоносці. 
На цій території була конфе¬ 
дерація 5 феод, утворень (зокрема, 
Лівонський орден). Після створен¬ 
ня 1561 Курляндського герцогства 
(див. Курляндія) Л. почали наз. 
Пн. Латвію і Пд. Естонію. З часом 
за цією територією закріпилася 
ін. назва — Ліфляндія. 
ЛІВАНСЬКА ВІЙНА 1558—83 — 
війна Росії проти Лівонського ор¬ 
дену, а з 1561, після його розпаду, 
проти Польщі, Литви, Швеції і Да¬ 
нії за вихід до Балтійського м. Ро¬ 
сія почала війну в січні 1558. До 
кінця року рос. війська здобули 
ряд перемог, зокрема зайняли Нар¬ 
ву і Дерпт (тепер м. Тарту), 1563 — 
фортецю Полоцьк. Цим успіхам 
сприяли нар. повстання в Латвії, 
Естонії, а також у Білорусії (вхо¬ 
дила до Великого князівства Ли¬ 
товського). Але ускладнення 
внутр. обстановки в Росії (розо¬ 
рення країни у зв’язку з опрични¬ 
ною, боярські змови проти Івана 
IV, зрада А. М. Курбського), 
несприятлива міжнар. ситуація 
(напади тур.-тат. агресорів, об’єд¬ 
нання Польщі й Литви внаслідок 
Люблінської унії 1569) змінили 
розстановку сил. У 1579 шведи 
захопили Нарву і Корелу, польс.- 
лит. військо на чолі зі Стефаном 
Баторієм зайняло Полоцьк і Ве¬ 
ликі Луки, 1581 оточило Псков. 
Залога й населення міста 31 раз 
відбивали напади ворога. В обороні 
Пскова брав участь загін укр. ко¬ 
заків, керівник якого М. Черкась¬ 
кий загинув під час облоги міста. 
Героїчна оборона Пскова визна¬ 
чила більш сприятливий для Ро¬ 
сії вихід з війни. За укладеним 
1582 з Польщею Ям-Запольським 
перемир’ям до Росії відійшла 
Лівонія; Баторій мав повернути 
захоплені рос. землі. У 1583 було 
підписано Плюське перемир’я зі 
Швецією, під владою якої зали¬ 
шилися Нарва і захоплені нею 
рос. міста Ям, Копор’є, Івангород. 
Вихід до Балтійського м. Росія 
повернула на поч. 18 ст. в резуль¬ 
таті Північної війни 1700—21. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 1, 
кн. 2. К., 1979; Королюк В. Д. Лівон¬ 
ська війна. К., 1957. 

В. Є. Спицький. 
ЛІВАНСЬКИЙ АРДЕН — като¬ 
лицька. і військово-феод, органі¬ 
зація нім. феодалів, відгалуження 
Тевтонського ордену. Л. о. засн. 
1237 після розгрому 1236 ордену 
мечоносців. У 13 ст. Л. о. створив 
феод, утворення у Сх. Прибалтиці, 
підкорив латис. і ест. народи. За¬ 
знав поразки у Льодовому побоїщі 
1242. У 1561, під час Лівонської 
війни 1558—83, Л. о. розпався. 
Остаточно його ліквідовано 5.III 
1562. 

ЛІВАНСЬКІ ХРАНІКИ — ІСТО- 

рико-літ. твори, джерело з історії 
Сх. Прибалтики кін. 12 — поч. 
18 ст. Більшість Л. х. прослав¬ 
ляє загарбницькі дії нім. хре¬ 
стоносців і дворянства. Цінність 
Л. х. у значному фактичному мате¬ 
ріалі з історії Латвії, Литви, Есто¬ 
нії та Лівонського ордену, зокре¬ 
ма Лівонської війни 1558—83. 
Написані лат. і нім. мовами. 
лівАрно — місто в Італії, в обл. 
Тоскана, адм. ц. провінції Лівор- 
но. Порт на Лігурійському м., 
залізнична станція. 170,4 тис. ж. 
(1971). Розвинута маш.-буд. (особ¬ 
ливо суднобудування), електро- 
тех., нафтопереробна, хім., скляна, 
текст., харч, пром-сть. У районі 
Л.— підприємства чорної та ко¬ 
льорової металургії. Мор. акаде¬ 
мія. Один з центрів робітн. і демо¬ 
кратичного руху країни. В 1921 у 
Л. була засн. Італійська кому¬ 
ністична партія. У середні віки 
Л.— фортеця; місто з 15 ст. 
ЛІВОРУКІСТЬ — схильність лю¬ 
дини діяти переважно лівою ру¬ 
кою. Зумовлена Л. особливостями 
центральної нервової системи, зо¬ 
крема розташуванням деяких нер¬ 
вових центрів. Л. буває природже¬ 
ною (передумови до цього створю¬ 
ються в процесі внутрішньоутроб- 
ного розвитку організму) і вимуше- 

ЛІВОРУКІСТЬ 

ЛІВОНСЬКА ВІЙНА 1558-83 років 

Кордони держав на початок війни 
Воєнні дії в 1558-61 рр. 

російських військ СЗ «=> лівонських військ 
литовських і шведських ВІЙСЬК н 
ордену 
Повстання народів Прибалтики проти Лівонського 
оодеиу 

Воєнні дії в 1562-78 рр 
російських військ 

Шуп** 'г Д аж- <_ о ']/х о* м Лі 

і) 
Л І В 0> С ^ Е Р ЖГ/А В А^П 

V Молочко / 
Роті^,, ЛУ&.'ҐІЦО 'ШМ* 
і ЇЗаволоччяОґ**- 

I-- А/ Шяиляй 
Дінабурі 

Е Л>* 

Місце укладення Ям- 
Запольського пере- > 

М мир'я між Російською В 
державою та Річчю 
Посполитою 1511582р 

Місце укладення 
^ Плюського перемир’я 
Г" між Російською дер¬ 

жавою та Швецією в 
травні І583р 
0 95 км 
І .... і 

"Т 0 С Ь К £у 
(у складі Речі Посполиггої з 1569 р) 



168 
ЛІВР 

Й. М. Лівчак біля 
своєї матрицевибиваль- 
ної набірної машини. 

Конференції 
Глав урядів 
арабських 
держав: 

1- а —■ 1964, Каїр 
2- а —■ 1964. Алексан 
Дрія 
3- я — 1965, Касаблан¬ 
ка 
4- а — 1967, Хартум 
5- а — 1969, Рабат 
6- а — 1973, Алжір 
7- а — 1974, Рабат 
8- а —■ 1976, Каїр 
9- а — 1978, Багдад 
10- а — 1979, Туніс 

ною, зумовленою ушкодженням або 
захворюванням правої руки (<анкі¬ 
лоз, паралічі тощо). Ліворукі діти 
(лівші) в психіч. і фіз. розвитку 
не відстають від праворуких. Л. 
слід враховувати при підборі на 
деякі спец, роботи. 
ЛІВР (франц. ііугє, від лат. ІіЬ- 
га — римський фунт) — грошово- 
рахункова одиниця Франції, існу¬ 
вала з поч. 9 ст. до 1795 (до запро¬ 
вадження метричної системи мір, 
введення в обіг франка). Л. по¬ 
ділявся на 20 су, або 240 деньє. 
Л. дорівнював за вартістю ва 
говому фунтові, пізніше вартість 
його зменшувалася. Срібні моне¬ 
ти Л. карбувалися^ лише 1656. 
ЛІВЧАК (Ливчак) Йосип Микола¬ 
йович [1839, с. Тисів, тепер Долин- 
ського р-ну Івано-Фр. обл.— 27.X 
(9.ХІ) 1914, Петроград] — укр. 
винахідник і громадський діяч. 
Вчився у Львів, та Віденському 
ун-тах. У Відні видавав журнали 
« Страхопуд» (1863—68), « Золотая 
грамота» (1864—67) і «Славянская 
заря» (1867—68), де друкував свої 
літ. твори й публіцистику. Керу¬ 
вався ідеями панславізму і «моск¬ 
вофільства» (див. <Москвофіли>). 
Через переслідування австро-угор. 
уряду Л. 1869 емігрував у Росію. 
Жив і працював у Вільнюсі та Пе¬ 
тербурзі. Займався питаннями по¬ 
вітроплавання; розробив ряд ори¬ 
гінальних конструкцій друкарсь¬ 
ких машин — ма'пшцевибивальну 
набірну машину (6л. 1875), прото¬ 
тип лінотипа (1881 — за кілька 
років до того, як таку машину збу¬ 
дував в Америці нім. винахідник 
О. Мергенталер) та ін. Він винай¬ 
шов діаскоп (вид перископа), уні¬ 
версальний прицільний верстат 
(1886; відзначений великою Золо¬ 
тою медаллю Паризької академії). 
В 1900 сконструював автомат, по¬ 
кажчик пройденого шляху і швид¬ 
кості руху паровоза, за що Рос. 
тех. т-во нагородило його золотою 
медаллю ім. О. П. Бородіна. 
ЛЇВШИЦЬ Іссахар Зельманович 
[н. 23.VIII (5.IX) 1914, м. Вільно, 
тепер Вільнюс] — рад. учений- 
ентомолог, доктор біол. наук (з 
1965), засл. діяч науки УРСР (з 
1975). Член КПРС з 1947. В 1937 
закінчив Ленінгр. с.-г. ін-т. З 
1940 (за винятком воєнних років, 
коли Л. був учасником Великої 
Вітчизн. війни 1941—45) завідує 
відділом захисту рослин Нікіт- 
ського ботанічного саду. Опрацю¬ 
вав інтегровану програму захисту 
плод. культур, яку широко засто¬ 
совують на Пд. України. Нагород¬ 
жений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами. 
Держ. премія УРСР, 1976, Держ. 
премія СРСР, 1980. М. М. Грисюк. 
ЛЇВШИЦЬ Яків Давидович [н. 10 
(23).IX 1907, Київ] — укр. рад. 
вчений у галузі буд. механіки й 
мостобудування, доктор тех. наук 
(з 1955), професор (з 1956), засл. 
діяч науки УРСР (з 1977). Член 
КПРС з 1940. Після закінчення 
(1930) Київ, політех. ін-ту працю¬ 
вав в Управлінні по буд-ву вели¬ 
ких мостів на місцевих шляхах, 
у Київ, авіац. ін-ті. З 1945 — у Ки¬ 
їв. автомобільно-дорожньому ін-ті 
(з 1955 — зав. кафедрою буд. кон¬ 
струкцій і мостів). Осн. праці — 
з питань розрахунку залізобетон¬ 
них мостових конструкцій. 

ЛЇГА (франц. 1і£ие, від лат. 1і- 
80 — зв’язую) — союз, спілка, 
товариство, об’єднання окремих 
осіб, організацій або держав 
(напр., Ліга арабських держав). 
ЛЇГА (від лат. ІІ£о — зв’язую) — 
в нотному письмі дугоподібний 
знак (риска), що ставиться під 
нотами (або над ними) і вказує на 
зв’язне виконання (легато) гру¬ 
пи звуків різної висоти абосуміж 
них нот однієї висоти. У вокальній 
музиці пов’язує звуки, що вико 
нуються на один поетичний склад. 
ЛГГА АМЕРИКАНСЬКИХ ук¬ 
раїнців (ЛАУ)— культур.-освіт- 
ня орг-ція укр. трудової еміграції 
в СІЛА. Засн. в квітні 1924 в Нью- 
Йорку на 1-му конгресі укр. ро- 
бітн. орг-цій СІЛА. Об’єднала роз¬ 
різнені укр. клуби та т-ва. Спочат¬ 
ку мала назву «Союз укр. робітн. 
орг-цій» (СУРО), потім — «Союз 
українських робітників». З 1940 
називається ЛАУ В 20—30-х рр. 
СУРО виступав проти колоніза¬ 
торської політики Польщі на зх.- 
укр. землях. У роки 2-ї світової 
війни Ліга очолила рух прогре¬ 
сивних кіл укр. еміграції за при¬ 
скорення розгрому фашист. Ні¬ 
меччини, орала активну участь у 
кампаніях подання допомоги рад. 
народові. Ліга працює в складних 
умовах протидії з боку укр. націо¬ 
налістичних орг-цій. В період роз¬ 
гулу маккартизму зазнала пере¬ 
слідувань. Має відділи та само¬ 
діяльні колективи в місцях тра¬ 
диційного поселення осіб укр. 
походження (Нью-Йорк, Детройт, 
Чікаго, Пітсбург тощо). Лігу очо¬ 
лює голова Виконавчого к-ту — 
М. Д. Ганусяк, відповідальний 
секретар — М. М. Торченко. Літа 
зміцнює зв’язки з Рад. Україною, 
популяризує серед громадськості 
СІЛА досягнення УРСР в усіх 
галузях суспільного життя, ви¬ 
ступає за розвиток добросусід¬ 
ських відносин між СІЛА і СРСР. 

Ь. Ь. Євтпух. 
ЛЇГА АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ 
(ЛАД), Ліга арабських країн — ре¬ 
гіональна організація. Засн. 22.III 
1945. Членами ЛАД 1979 були 
20 д-в: АНДР, Бахрейн, Джібуті, 
Ірак, Йорданія, ЙАР, НДРЙ, Ка¬ 
тар, Кувейт, Ліван, Лівія, Маврі- 
танія, Марокко, Об’єднані Араб¬ 
ські Емірати, Оман, Саудівська 
Аравія, Сірія, Сомалі, Судан, 
Туніс. Після підписання 1979 се¬ 
паратного договору з Ізраїлем з 
ЛАД був виключений Єгипет. З 
1964 в роботі ЛАД бере участь 
Організація визволення Палести¬ 
ни. Статут ЛАД проголошує ме¬ 
тою орг-ції екон., політ, і культур, 
співробітництво араб д-в для зміц¬ 
нення їхньої незалежності та суве¬ 
ренітету. Найвищий орган ЛАД — 
Рада, в яку входять представники 
всіх країн-учасниць (сесії Ради 
скликаються 2 рази на рік). Вик<> 
навчим органом ЛАД є генеральний 
секретаріат (місцеперебування до 
березня 1979 — Каїр, з березня 
1979 — Туніс). ЛАД відіграє важ¬ 
ливу роль в об’єднанні дій араб, 
країн у боротьбі проти неоколоніа¬ 
лістських прагнень імперіалістич¬ 
них держав на Близькому Сході. 
Велике значення для координа¬ 
ції дій араб, країн мають конфе¬ 
ренції глав урядів араб, держав 
лгабл.). Г. Г. Зибіна 

ЛЇГА НАЦІЙ — міжнар. організа¬ 
ція, що існувала в період між 1-ю 
і 2-ю світовими війнами. Створена 
28.IV 1919 на Паризькій мирній 
конференції 1919—20, яка прий¬ 
няла вироблений спец, комісією 
статут Л. н., включений до мирних 
договорів, що завершили першу 
світову війну 1914—18. Спочатку 
статут Л. н. підписали 44 д-вй. 
Гол. органами Л. н. були щорічна 
Асамблея, Рада Л. н. (спершу 
складалася з 4 постійних і 4 не¬ 
постійних членів) і постійний Сек¬ 
ретаріат на чолі з ген. секретарем. 
Місцем перебування їх була Же¬ 
нева. Статут Л. н. формально пе¬ 
редбачав боротьбу за обмеження 
озброєнь, за мир і безпеку народів. 
На практиці з часу заснування 
Л. н. була знаряддям політики 
найбільших імперіалістич. д-в, які 
потурали агресорам, заохочували 
підготовку 2-ї світової війни, під¬ 
тримували систему колоніального 
гніту (див. Мандатна система). В 
1920—34 діяльність Л. н. мала від¬ 
верто антирадянський характер. 
18.IX 1934 до Ліги націй вступив 
СРСР, що став її єдиним чле¬ 
ном, який послідовно боровся за 
збереження миру, за створення 
системи колективної безпеки. Про¬ 
те 14.XII 1939 Великобританія, 
Франція та їхні союзники, вико¬ 
риставши як іузивід радянсько- 
фінляндську війну 1939—40, до¬ 
моглися прийняття Радою Л. н. 
рішення про виключення СРСР з 
Л н. З того часу діяльність Л. н. 
фактично припинилася. Формаль¬ 
но розпущена 18.IV 1946 постано¬ 
вою спеціально скликаної Асамблеї, 
Літ.: История дипломатки, т. 3. М., 
1965; Протопопов А. С. СССР, Лига 
Наций и ООН. М., 1968; История 
внешней политики СССР. т. 1. 1917— 
1945 гг М., 1976. 

І. В. Грушецький. 
ЛІГАЗИ (від лат. Іісо — зв’язую), 
синтетази — клас ферментів, що 
каталізують реакції конденса¬ 
ції (приєднання однієї до одної) 
двох молекул. Процеси конденса¬ 
ції за участю Л. здійснюються за 
рахунок енергії розпаду аденозин- 
трифосфорної к-ти — АТФ (див. 
Аденозинфосфорні кислоти) або 
аналогічного трифосфату (ЦТФ, 
ГТФ та ін.). Завдяки дії Л. утво¬ 
рюються нові хім. зв’язки. Л. ві¬ 
діграють велику роль гол. чин. в 
процесах біосинтезу білків, жи¬ 
рів. вуглеводів. Термін «лігази» 
вживають і щодо синтезуючих 
ферментів, які діють без участі 
ну к леози дтрифосфатів. 
ЛІГАНДИ (від лат. ІІ£о — зв’я¬ 
зую), аденди — іони та молекули, 
які зв’язані з центральним атомом 
або іоном у координаційній сполу¬ 
ці. Л. часто бувають від’ємні іони 
ОН-, Р-, СІ-, Вг-, І- та ін., по¬ 
лярні молекули Н20, ЬШ3, СО, не¬ 
полярні молекули, які легко поля¬ 
ризуються, МНг—СН—СН,—МН, 
(етилендіамін) тощо 
ЛІГАТУРА (лат. ІІ£аіига — зв’яз¬ 
ка) — 1) Буква або знак фонетичної 
транскрипції, утворений з’єднан¬ 
ням елементів двох літер або зна¬ 
ків в один (дат., норв. 2Е з А й Е). 
2) З’єднане написання двох чи 
більше літер, які передають один 
знак [напр., польс. 5? чи укр. дз 
(у слові «дзижчати» та ін.)], а та¬ 
кож написання одним складним 
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знаком з’єднання літер, складу чи 
слова (див. В’язь). Іл. див. до 
ст. В’язь, т. 2, с. 431. 3) В полі¬ 
графії — дві з’єднані (злиті) 
між собою літери на одній ніжці. 
В деяких мовах Л. позначає лише 
один звук, напр. Лі, ае (з’єднане 
накреслення а 4- е) і СЕ, се (о + е). 
ЛІГАТУРА в медицині — 
нитка, яку зав’язують навколо кро¬ 
воносної судини для спинення або 
запобігання кровотечі під час опе¬ 
рації або залишають у рані після 
операції, щоб забезпечити з’єднан¬ 
ня тканин. Матеріалом для Л. 
є шовкові, бавовняні, лляні, капро¬ 
нові нитки, кетгут тощо. 
ЛІГАТУРА в металургії — 
1) Допоміжний сплав, який вводять 
у рідкі металеві сплави, щоб змі¬ 
нити їхній хім. склад і поліпшити 
властивості. Являє собою сплав 
певних хім. елементів з легуючи¬ 
ми елементами або модифікатора¬ 
ми чи (рідше) самих легуючих еле¬ 
ментів (модифікаторів). Сприяє 
кращому засвоюванню сплавами 
легуючого елемента (модифікато¬ 
ра), ніж при додаванні його окре¬ 
мо — у чистому вигляді. Найчасті¬ 
ше Л. (напр., сплав кремній — 
кальцій — магній — церій — за¬ 
лізо, що його додають у чавун) за¬ 
стосовують у чорній металургії. 
2) Метал, який вводять у благород¬ 
ні метали або сплави, щоб надати 
їм необхідних властивостей, а та¬ 
кож зменшити вартість виробів з 
них. Такими Л. є, напр., мідь, 
алюміній. 
ЛІ ГВАН СУ (літ. псевд.— Чхун- 
вон; 22.11 1892, м. Чонджу — 6л. 
1951?) — кор. письменник. Ідеолог 
кор. бурж. націоналізму. Після 
1945 жив у Пд. Кореї. Пропав 
без вісті на поч. війни 1950—53. 
Романами «Бездушність» (1917), 
«Першопрохідник» (1918) заклав 
основи сучас. кор. прози. В ряді 
романів і публіцистиці знайшли 
відображення націоналістичні ідеї 
Л. Г. С. Автор істор. романів 
«Государ Седжо Великий» (1940), 
«Буддійський наставник Вонхйо» 
(1942) та ін. В повісті-сповіді «Моє 
визнання» (1948) розкаювався в 
співробітництві з япон. окупантами 
в 40-х р^оках. Л. Р. Концевич. 
ЛІ ГІ ЙОН (літ. псевд. — Мін- 
чхон; н. 29.V 1895, поблизу м. Чхо- 
нан) — кор. письменник. Член Тру¬ 
дової партії Кореї. Один з органі¬ 
заторів Кор. федерації пролет. 
мистецтва (1925). В ранніх повіс¬ 
тях і оповіданнях показав трагіч¬ 
не становище трудящих Кореї 
під владою япон. окупантів. Роман 
«Рідний край» (1934) присвячений 
життю кор. села. В романі «Нови¬ 
на» (1939) звучать антифеод. 
мотиви. Роман «Земля» (ч. 1—З, 
1948—60) — про агр. реформу в 
Пн. Кореї. Панораму ідейно-по- 
літ. життя в Кореї кін. 19 — се¬ 
ред. 20 ст. подано в романі-трило- 
гії «Ріка Туманган» (1954—64). 
Повість «Доля однієї жінки» (1964) 
присвятив партизанському рухові 
30-х рр. Нагороджений радянсь¬ 
ким орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
Те.: Укр. оерек л.— Земля. К., 
1954; Рідний край. К., 1980; Рос. 
о е р е к л.— Земля, ч. 1—2. М., 
1953; Судьба одной женщиньї. Пхень¬ 
ян, 1964; Родная сторона. М., 1967. 
Літ.: Иванова В. И. Ли Ги £н. М., 
1962. Л.Р. Кониевич. 

ЛІГІНОПТЙРИС (Ьу^іпорСегіз) — 
рід викопних рослин родини лігі- 
ноптеридових класу насінних па¬ 
поротей. Жили в кам’яновугіль¬ 
ному періоді. Мали довге тонке 
(до 4 см у діаметрі) розгалужене, 
вкрите шипами, стебло. За анато¬ 
мічною будовою стебла і кореня 
нагадували папороті, саговники і 
араукарієві. Листя Л., зовні подіб¬ 
не до листя папоротей, мало проди- 
хи, що містилися з обох боків лист¬ 
кової пластинки. Насінні зачатки 
були прямі, з пилковою камерою, 
з одним покривом і однією ме¬ 
гаспорою всередині. Л. являє ве¬ 
ликий наук, інтерес як найкраще 
вивчений рід насінних папоротей. 

Н. О. Щекіна. 
ЛІГНІН (від лат. 1і£пит — дере¬ 
вина) — полімерна органічна речо¬ 
вина, якою просякнуті здерев’я¬ 
нілі стінки клітин переважної біль¬ 
шості вищих рослин. Л. відносять 
до інкрустуючих речовин оболонки 
рослинної клітини. Найбільше Л. 
в деревині (так, у деревині листя¬ 
них порід 20—30% Л., хвойних — 
до 50%). У чистому вигляді Л.— 
аморфний порошок жовто-коричне¬ 
вого кольору, нерозчинний у воді 
та органіч. розчинниках, розчин¬ 
ний у лугах. Л. забарвлюється осн. 
барвниками і дає колірні реакції, 
характерні для фенолів. Хім. бу¬ 
дову Л. остаточно не визначено. 
Відомо лише, що молекула Л. скла¬ 
дається з полімеризованих аромат, 
спиртів. Л. міститься у відходах 
целюлозної і гідролізної пром-сті. 
Застосовують Л. у керамічному ви¬ 
робництві як пластифікатор, іти 
виготовленні теплоізоляційних і бу¬ 
дівельних матеріалів тощо. У ме¬ 
дицині Л. наз. перев’язувальний 
матеріал, одержуваний з дереви¬ 
ни. Тех. гідролізний Л. переробля¬ 
ють для потреб с. г. на лігностиму- 
лююче добриво. Воно складається 
з водного розчину амонійних солей 
хінонних нітропол і карбонових к-т 
і натурального гідролізного Л. як 
сорбенту у співвідношенні 1 : 9. 
У грунті Л. перетворюється на гу¬ 
мінові к-ти, що сприяють росту 
коренів. Л.— аналог гумусу, мелі¬ 
оратор грунту. Як добриво вико¬ 
ристовують також амонізований 
Л. Препарат хлорлігнін має фун¬ 
гіцидні властивості (див. Фунгі¬ 
циди). П. Г Кроткевич(Л. в с. г.). 

ЛІГНІТ (від лат. 1і£пит — дере¬ 
вина, дерево) — 1) Викопне слабо- 
обвуглене дерево, в якому зберег¬ 
лася анатомічна будова тканин. 
2) Різновид бурого вугілля. На 
Україні є в Дніпровському бурову- 
гільному басейні й Закарпатсько¬ 
му буровугільному оайоні. Вико¬ 
ристовують Л. як паливо і сирови¬ 
ну для хім. промисловості. 
ЛІГРОЇН — суміш рідких вугле¬ 
воднів. Прозора жовтувата рідина, 
густ. 785—795 кг/м3 Одержують 
прямою перегонкою нафти або 
крекінгом нафтопродуктів (фрак¬ 
ція, яка википає при 120—240° С). 
Застосовують як тракторне паливо, 
розчинник у лакофарбовій про¬ 
мисловості, як наповнювач у дея¬ 
ких приладах тощо. 
лігурГйська республіка — 
держава в Лігурії (Італія) 1797— 
1805. Засн. на тер. олігархічної 
Генуезької республіки після оку¬ 
пації її франц. військами. В Л. р. 
було проведено бурж. реформи за 

франц. зразком. Фактично пе¬ 
ребувала під владою Франції. З 
1805 тер. Л. р. було приєднано 
до Франц. імперії, за рішенням 
Віденського конгресу 1814—15 — 
до Сардінського королівства. 
ЛІГУРІЙСЬКЕ МбРЕ — частина 
Середземного м. між о-вами Кор¬ 
сіка та Ельба й узбережжям Фран¬ 
ції та Італії. У пн. частині — Ге¬ 
нуезька зат. Глиб, понад 2500 м. 
Гол. порти: Генуя, Ліворно, Спеція 
(Італія), Ніцца (Франція). Узбе¬ 
режжя Л. м.— відомий курортний 
район (Французька Рів’єра, Іта¬ 
лійська Рів’єра). 
ЛІ ГЮ БО (15.1 1169, м. Йоджу, 
тепер у провінції Кйонгідо — 2.IX 
1241, о. Канхвадо) — кор. пись¬ 
менник. У своїх творах критикував 
політику двору, співчував земле¬ 
робам. Зазнавав переслідувань 
властей. Поема «Государ Тон- 
мон» (1194) побудована на міфо¬ 
логічному матеріалі. У творчості 
Л. Г. Б. сильні й буддійсько- 
даоські настрої. Значну частину 
його літ. спадщини становить пей¬ 
зажна лірика. Писав і прозові 
твори різних жанрів. Мав великий 
вплив на розвиток кор. л-ри. 
Те.: Рос. п е р е к л.—[Вірші]. В кн.: 
Классическая поазия Индии, Китая, 
Кореи. Вьетнама. Японии, М., 1977. 

Л Р Концевич. 

ЛІД — вода в твердому стані. Ві¬ 
домо 10 кристалічних модифікацій 
Л. і аморфний Л. Сингонія гек¬ 
сагональна. Густ. 0,917. Твердість 
1.5 (при +4°), 4,0 (при —44°) і 
6.5 (при —78,5°). Безбарвний, у 
значних скупченнях синюватий; 
прозорий. Блиск скляний. Л ут¬ 
ворюється в кріосфері при знижен¬ 
ні т-ри нижче за 0° (льодовики, 
крига водойм, підземний Л. тощо). 
У полярних і високогірних райо¬ 
нах Л. спостерігається протягом 
цілого року, в помірних широтах — 
лише взимку. Є дані про наяв¬ 
ність Л. на ін. планетах Сонячної 
системи і в кометах. Досліджує 
Л. кріологія. 
ЛІД ШТУЧНИЙ — харчовий або 
технічний лід, одержуваний з води 
за допомогою холодильних машин. 
Буває у вигляді блоків, плит, лу¬ 
сок і кристалів (снігу). Застосо¬ 
вується у харч, пром-сті, на штуч¬ 
них спортивних ковзанках тощо. 
Схожим на Л. ш. є «сухий лід» — 
вуглекислий газ, затверділий при 
т-рі — 78,5е С і атм. тиску. Див. 
також Льодовиробництво. 
ЛГДА — місто обласного підпоряд¬ 
кування Грод. обл. БРСР, рай¬ 
центр. Залізнич. вузол. 67 тис. ж. 
(1980). Осн. підприємства: лако¬ 
фарбовий, «Лідсельмаш», елект¬ 
ровиробів та авторем. заводи, 
виробниче деревообр. об’єднання, 
взут. ф-ка. Підприємства харч, 
пром-сті (м’ясний та мол.-консерв¬ 
ний комбінати; з-ди: харч, концент¬ 
ратів, пивоварний, хлібний) та 
по обслуговуванню залізнич. транс¬ 
порту. Комбінати буд. матеріалів 
і залізобетонних виробів. Індустрі¬ 
альний технікум, муз. уч-ще. Кра¬ 
єзнавчий музей, планетарій. У 
Л.— руїни замку (бл. 1325, зруй¬ 
нований 1710). Поблизу міста — 
торфопідприємства. Засн. у 13 ст. 
Місто нагороджено орденом «Знак 
Пошани» (1980). 
ЛІДАР (англ. Іісіаг; скорочено від 
Іі^Ьі сіеіесііоп апсі гап£Іп8 — 

ЛІДАР 

Лі Гі Йон. 
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ЛІ ДАЧЖАО 

<Х>. 1. Лідваль. Буди 
нок колишнього Росій¬ 
ського банку в Києві. 
1913. 

світло, детектування і зондуван¬ 
ня) — прилад для дистанційного 
визначення фізичного стану і хі¬ 
мічного складу атмосфери за до¬ 
помогою лазерного випромінюван¬ 
ня. Осн. елементами Л. є лазер, 
який генерує потужні наносекунд- 
ні світлові імпульси, рефлектор, 
що спрямовує ці імпульси у зондо¬ 
вану ділянку атмосфери і прий¬ 
має зворотне випромінювання, 
світлосильний спектрометр (див. 
Спектральні прилади) з фото- 
електр. приймачем та реєструючий 
блок. Дія Л. грунтується на тому ж 
принципі, що й дія радіолокацій¬ 
ної станції, а також на явищах 
люмінесценції, релеївського, тін- 
далівського та комбінаційного роз¬ 
сіяння світла. Про кількісний і 
якісний склад атмосфери та її 
забруднення в місці, де в фіксова¬ 
ний момент часу подіяв лазерний 
імпульс, судять за спектральним 
складом зворотного випромінюван¬ 
ня. /. І. Конділенко. 
ЛІ ДАЧЖАО (6. X 1888, С. Да- 
хейто, пов. Лаотін, пров. Хебей — 
28.IV 1927, Пекін) — діяч кит. ре- 
волюц. руху, перший пропагандист 
марксизму в Китаї. Н. в сел. сі¬ 
м’ї. В 1907—13 навчався в Бейян- 
ській політико-юрид. школі в 
Тяньцзіні, 1913—16 — на ф-ті 
політекономії ун-ту Васеда в То¬ 
кіо. Брав участь у демократичному 
русі за нову культуру, початому 
1915 прогрес, кит. інтелігенцією. 
З 1916 співробітничав у журн. 
«Сінь ціннянь» («Нова молодь») 
та ін. прогрес, виданнях, у яких 
пропагував марксизм. З 1918 — 
зав. 6-кою і викладач Пекінського 
університету. В 1919 — один з 
організаторів і керівників «Четвер¬ 
того травням руху. В 1920 орга¬ 
нізував у Пекіні легальне Това¬ 
риство вивчення марксизму; брав 
участь у створенні перших кому¬ 
ністичних гуртків. Один із заснов¬ 
ників (1921) Компартії Китаю 
(КПК), керівник Північ, бюро 
КПК. З 1922 —член ЦК КПК. 
У 1923—24 брав участь у реорга¬ 
нізації гоміндану, з 1924 — член 
його ЦВК. Учасник V конгресу 
Комінтерну (1924). З 1926 — в 
підпіллі. В квітні 1927 заарешто; 
ваний мілітаристською владою і 
страчений. 
Літ.: Кривцов В. А., Краснова В. А. 
Ли Да-чжао. М., 1978. 

ЛГДВАЛЬ Федір (Фредрік) Іва¬ 
нович [20.V (І.УІ) 1870, Петербург 
— 1945, Стокгольм (?)] — рос. 
архітектор, швед за походженням. 
У 1890—96 навчався в петерб. АМ 
у Л. Бенуа. Академік архітектури 
з 1909. Будував прибуткові будин¬ 
ки й банки в стилі модерн (житл. 
будинки на Кіровському проспек¬ 
ті, вулицях Желябова та Софії 
Перовської; будинок Азовсько-Дон¬ 
ського банку, тепер Центр, теле¬ 
фонний переговорний пункт, 1908— 
09; готель «Асторія», 1910—14, 
всі — в Ленінграді; будинок Росій¬ 
ського банку в Києві, тепер тут різ¬ 
ні установи; скульптор В. Кузне- 
цов, 1913). 
ЛІ ДЕН ОК (н. 1916) — держ. і 
парт, діяч КНДР.' Н. в сел. сім’ї. 
Закінчив політех. ін-т. У 30-х рр. 
брав участь у антияпон. русі. З 
1945 — на парт, і держ. роботі. 
З 1976 — заст. прем’єра, з 1977 — 
прем’єр Адм. ради КНДР. У 1956— 

70 і з 1972 — член ЦК Трудової 
партії Кореї (ТПК), 1956—61 і 
1972—77 — кандидат у члени По¬ 
літ. комітету ЦК ТПК, 1961—70 
і з 1977 — член Політ, комітету 
ЦК ТПК. 
ЛГДЕР Данило Данилович [н. 
25.IV (8^) 1917, с. Вікторівка, те¬ 
пер Міллерівського р-ну Ростов, 
обл.] — рос. і укр. рад. театр, ху¬ 
дожник, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1972). В 1956 закінчив Ін-т живо¬ 
пису, скульптури і архітектури ім. 
І. Ю. Рєпіна в Ленінграді. Виконав 
оформлення до вистав у театрах 
Ленінграда, Москви, Челябінська, 
Києва, Кракова, зокрема — «Мас¬ 
карад» М. Лєрмонтова (1950), 
«Любов Ярова» К. Треньова (1952), 
«Король Лір» У. Шекспіра (1979); 
«Сторінка щоденника» О. Корній¬ 
чука (1965), «Патетична соната» 
М. Куліша (1966), «Для домаш¬ 
нього вогнища» за І. Франком 
(1968), «Ярослав Мудрий» І. Ко¬ 
черги (1970), «Дядя Ваня» А. Че- 
хова (1980), всі — в Київ. укр. 
драм, театрі ім. І. Франка. Держ. 
премія СРСР, 1952. 
ЛІДЕР (англ. Іеабег, від Іеасі — ве 
сти, керувати) — 1) Глава, керів¬ 
ник політ, партії, громад, орг-ції 
тощо. 2) У Рад. ВМФ — клас 
кораблів (типу есмінця великої 
водотоннажності), що існував у 
ЗО—40-х рр. 3) У широкому розу¬ 
мінні — той, хто йде попереду, 
ЛГДІН Володимир Германович [З 
(15).II 1894, Москва — 27.IX 1979, 
там же] — рос. рад. письменник. 
Учасник громадян, і Великої Віт- 
чизн. воєн. Друкуватися почав 
1915. 36. оповідань «Норд» (1925), 
зб. нарисів «Шляхи і верстви» 
(1927), роман «Відступник» (1927). 
Автор книг «Путина» (1930), «Про 
Далекий Схід» (1932), роману 
«Великий, або Тихий» (1933). Кни¬ 
га нарисів «Зима 1941 року» (1942) 
і роман «Вигнання» (1947) — про 
події Великої Вітчизн. війни. Л. 
належать роман «Два життя» 
(1950), зб. «Приліт птахів. Опо¬ 
відання 1954—1961» (1970), «Від¬ 
блиск зірок. Оповідання 1974— 
1976» (1978), книги «Люди і зуст¬ 
річі» (1957), «Друзі мої — книги» 
(1966). Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. 
М., 1973—74; Укр. перекл.- 
Стародавня повість. К., 1960; Далекий 
ДРГУГ. К., 1966. М. М. Радецька. 
ЛіДІЦЕ — шахтарське селище в 
Чехословаччині поблизу м. Клад¬ 
но. Під час 2-ї світової війни нім.- 
фашист. окупанти 10.VI 1942 зруй¬ 
нували с-ще вщент, чоловіків роз¬ 
стріляли, жінок і дітей відправи¬ 
ли до таборів смерті. Після виз¬ 
волення Чехословаччини Л. відбу¬ 
довано; відкрито меморіал, музей. 
лГдія — у давнину країна на 3. 
Малої Азії у долині р. Герм (тепер 
тер. Туреччини). Була населена 
індоєвроп. племенами лідійців. На 
тер. Л. були багаті родовища золо¬ 

та. Бл. 7 сі’, до н. е. тут почалося 
карбування перших в історії люд¬ 
ства монет. На поч. 1-го тис. до 
н. е. Л. входила до складу Фрі¬ 
гії. На поч. 7 ст. до н. е. стала са¬ 
мостійною д-вою (столиця Сарди). 
У Л. правили дин. Гераклідів (з 
12 ст. до н. е.), Мермнадів (з 7 
ст. до н. е.). За правління Креза 
влада Л. поширилася майже на 
всю Малу Азію. В 546 до н. е. Л. 
захопив перс. цар/Сгр II. В 4 ст. до 
н. е. тер. Л. входила до д-ви Алек- 
сандра Македонського, в 3—2 ст. 
до н. е.— д-ви Селевкідів, потім 
до Пергаму. В 133 до н. е. стала 
частиною рим. провінції Азія. 
ЛІДС — місто у Великобританії, 
в метрополітенському графстві 
Уест-Йоркшір. Значний вузол з-ць 
та автошляхів, каналом сполуче¬ 
ний з мор. портом Ліверпуль. 499 
тис. ж. (1974). Разом з передмістя¬ 
ми та розташованими поблизу міс¬ 
тами і селищами утворює конурба¬ 
цію Уест-Йоркшір. Провідні галу¬ 
зі пром-сті — швейна (особливо 
вироби, чоловічого одягу) та маш.- 
буд. (швейне, текст., гірниче, хім., 
атомне устаткування, верстатобу¬ 
дування тощо). Підприємства ме¬ 
талург., хім., парфюмерної, полі¬ 
граф., харч, пром-сті. Ун-т. Міськ. 
музей, картинна галерея. Л. упер¬ 
ше згадується на поч. 7 ст. 
ЛІ^ЛУПЕ — приморський кліма¬ 
тичний курорт за 15 км від Риги; 
частина м. Юрмали. 
ЛГЄПА Маріс-Рудольф Едуардо- 
вич (н. 27.VII 1936, Рига) — рад. 
артист балету і балетмейстер, нар. 
арт. Латв. РСР (з 1968), нар. арт. 
СРСР (з 1976). В 1955 закінчив 
Моск. хореографічне уч-ще (з 
1963 — його викладач). З 1960 — 
соліст балету Великого театру 
СРСР. Партії: Зігфрід, Дезіре («Ле¬ 
бедине озеро», «Спляча красуня» 
Чайковського), Альберт («Жізель» 
Адана), Красс («Спартак» Хачату 
ряна), Ромео («Ромео і Джульєтта» 
С. Прокоф’єва), Вронський («Анна 
Кареніна» Р. Щедріна). Постанов¬ 
ки: балет «Видіння Троянди» 
на музику Вебера, хореографічні 
фрагменти в спектаклях Моск. 
театру ім. Євг. Вахтангова «Анто- 
ній і Клеопатра» та «Степан Ра¬ 
зін»; балет «Дон Кіхот» Мінкуса— 
в Дніпроп. театрі опери та балету 
(1980). Ленінська премія, 1970. 
ЛГЄПАЯ (кол. Лібава) — місто 
респ. підпорядкування Латв. РСР, 
райцентр. Розташована на Зх. 
республіки, на перешийку між 
Лієпайським оз. та Балтійським м. 
Залізнич. вузол, незамерзаючий 
мор. порт. 108 тис. ж. (1980). 
Вперше згадується 1253 як рибаль¬ 
ське селище. З 1263 — порт, з 
1625— місто. В 1795 Л. в складі 
Курляндії приєднано до Росії. 
15 (28).VI 1905 в Л. вибухнуло 
збройне повстання військ, моряків. 
З 1919 Л. — у складі бурж. Лат¬ 
вії. Разом з Латв. РСР 1940 увійш¬ 
ла до СРСР. Л. нагороджено орде¬ 
ном Жовтневої Революції (1977). 
Л.— друге за пром. значенням мі¬ 
сто Латвії. Найбільші підпри¬ 
ємства — заводи «Червоний мета¬ 
лург», металовиробів, с.-г. машино¬ 
будування, галантерейний комбі¬ 
нат, виробниче об’єднання м’ясної 
пром-сті та ін. Л.— важливий 
центр мор. рибальства (Лієпайська 
база океанічного флоту). 5 серед. 
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спец. навч. закладів, у т. ч. море- 
хідна школа. Пед. ін-т. 2 драм, 
театри, істор. і худож. музеї, 
філіал Вентспілського музею істо¬ 
рії мор. рибальства. Л. — при¬ 
морський грязьовий і кліматичний 
курорт. Лікувальні засоби: грязі, 
кліматотерапія, морські купання. 
Показання: захворювання органів 
руху і опори, гінекологічні, нер¬ 
вової системи. 
лГжник— укр. килим, призначе¬ 
ний для вкривання ліжка, ковдра. 

Ліжник роботи Т. Ф. Чувалової. Ки¬ 
їв. 1975. 

Л. бувають однотонні або багато¬ 
барвні. Тчуть їх з грубої, слабо- 
скрученої вовни, на тонкій вовня¬ 
ній основі. Л. мають вигляд пух¬ 
кої, волохатої і легкої тканини. 
Завдяки своєрідній техніці вико¬ 
нання, ніжним гармонійним барв¬ 
никам і виразній геом. орнамен¬ 
тиці мають мистецько-декоратив¬ 
ну цінність. Л. виробляли по всій 
Україні, найбільше — на Полтав¬ 
щині, Слобожанщині та Правобе¬ 
режжі. Тепер поширені переваж¬ 
но в^ зх. областях України. 
ЛІЗЙН,а, є-діаміноісапронова кис¬ 
лота, Н2М (СН2)4СН (МН2)СООН 
— діаміномонокарбонова аміно¬ 
кислота. Мол. м. 146, 19. Л. ві¬ 
домий у вигляді двох оптично 
активних И-та Ь-форм. Має луж¬ 
ні властивості. Є однією з неза¬ 
мінних амінокислот для людини і 
тварин. Входить до складу майже 
всіх білків рослинного і тваринного 
походження (особливо багато Л. 
в гістонах і протамінах). Відсут¬ 
ність Л. в їжі спричинюється до 
негативного балансу азоту в орга¬ 
нізмі. В пром-сті Л. одержують 
мікробіологічним синтезом. 
ЛІЗИС (грец. ХгЗаід — розв’язу¬ 
вання, звільнення; розпад) — 
1) Одна з форм спаду темпера¬ 
тури тіла при гарячці. Характери¬ 
зується повільним (на протилеж¬ 
ність кризі) зниженням т-ри тіла 
(від 3 до 12 днів), що відповідає 
поступовому зникненню й ін. ознак 
захворювання. Л. характерний для 
ряду інфекційних захворювань 
(напр., черевного тифу, бруце¬ 
льозу, скарлатини, плевриту та 
ін.). 2) Розчинення, руйнування 
клітин, у т. ч. мікроорганізмів, 
порушення структури тканин під 
впливом ферментів та ін. агентів, 
яким притаманна літична дія. 
Див. також Лізис мікроорганізмів, 
Лізосоми. 
лізис МІКРООРГАНІЗМІВ — 
явище розчинення бактерій під 
впливом певних фізико-хімічних 
та біологічних факторів. Полягає 
в руйнуванні стінки бактерії з 
наступним виходом речовини ци¬ 
топлазми в зовн. середовище. До 
факторів, що спричинюють Л. м., 
-відносять: гіпотонічність (див. Гі¬ 
потонічні розчини) середовища. 

що зумовлює набряк та розрив 
мікробної клітини; дію поверхне¬ 
во-активних речовин — детерген¬ 
тів; фактори імунітету — комп¬ 
лемент та антитіла; антибіоти¬ 
ки (напр., пеніцилін, що впливає 
на синтез стінки бактерій, лізоцим, 
що розчиняє муреїновий шар стін¬ 
ки бактерій); бактеріофаги. Л. м. 
може відбуватися в результаті 
автолізу, дії на них високих т-р 
(45—47° С) та деяких ін. факторів. 
Внаслідок лізису суспензія куль¬ 
тури бактерій у рідкому середови¬ 
щі просвітлюється. Аналогічне про¬ 
світлення колоній або бактеріа¬ 
льного газону спостерігається і 
на твердих поживних субстратах. 
Під мікроскопом можна бачити 
«тіні» (порожні оболонки) клітин; 
іноді бактерії розпадаються на 
дрібні зерна. В. П. Широбоков. 
ЛІЗОГЕНІЗАЦІЯ — перетворен¬ 
ня нелізогенних бактерій на лізо- 
генні іти зараженні їх т. з. помір¬ 
ними бактеріофагами (див. Лізо- 
генія). При Л. дезоксирибонукле¬ 
їнова кислота бактеріофага вклю¬ 
чається у хромосому хазяїна, не 
спричинюючи при цьому лізису 
бактеріальних клітин. Геном фага 
в такому стані наз. профагом. Він 
залишається прихованим протягом 
багатьох поколінь бактеріальних 
клітин доти, доки під впливом 
я кого-небу дь зовн. фактора (напр., 
опромінювання ультрафіолетовим 
промінням) або якогось порушен¬ 
ня метаболізму клітини профаг 
виключиться з хромосоми кліти- 
ни-хазяїна. Л. має значення при 
вивченні процесів взаємодії бак¬ 
теріофаг — бактеріальна клітина. 

В. Т. Лихачов . 
Л ІЗОТОНІЯ (від грец. ХіЗаі£ — роз¬ 
в’язування, звільнення і угVVас^ — 
породжую, створюю) — здатність 
бактерій продукувати та звільняти 
бактеріофаг (фаг) через ряд по¬ 
колінь після безпосереднього за¬ 
раження їх цим фагом. Л.— стій¬ 
ка спадкова ознака. Бактерії мо¬ 
жуть заражатися двома типами 
фатів — вірулентними та помірни¬ 
ми. Вірулентні фаги завжди лі- 
зують заражені ними бактерії; по¬ 
мірні фаги також можуть спричи¬ 
нити лізис (літичну реакцію), але, 
крім того, вони можуть репродуку¬ 
ватись та передаватись (у формі 
профага) як частина спадкового 
апарата клітини-хазяїна (лізоген- 
на реакція; див. Лізогенізація). 
Бактерія, яка має цей профаг, наз. 
лізогенною. Лізогенні бактерії 
завжди мають імунітет до того са- 

Схема лізогенії: У — життєвий цикл 
нелізогенних бактерій; II — життєвий 
цикл лізогенних бактерій; III — лізо- 
генна реакція; IV — літична реакція; 
V — індукція профага; / — зараження 
бактерій фагом; 2 — втрата профага; 
З — лізис клітини і вихід фага 

мого або до спорідненого фага. 
У геномі бактерій одночасно може 
бути кілька профагів (полілізоге- 
нія). В такому разі клітина буде 
імунною до всіх цих фагів. Під час 
розмноження лізогенних бактерій 
незначна частина потомства (1 з 
106 клітин) може спонтанно (само¬ 
чинно) втратити профаг; від таких 
клітин беруть початок нелізогенні 
бактерії. У деяких лізогенних клі¬ 
тин розвиток профага може бути 
індукованим зовн. факторами, що 
спричинює утворення інфекційних 
фагових часточок та лізис бакте¬ 
рій. Реакція бактеріальних клітин 
на зараження помірними фагами — 
літична чи лізогенна визначається 
фізіол. станом клітин і може змі¬ 
нюватися під впливом умов зовн. 
середовища (див. схему). 

В. Т. Лихачов. 

ЛІЗОГеННА КОНВЕРСІЯ — змі¬ 
на властивостей бактерій внаслідок 
їх лізогенізації. Л. к. пов’язана з 
включенням до бактеріального ге¬ 
ному нової генетичної інформації, 
що вноситься в бактерію геномом 
помірного бактеріофага. При Л. к. 
найчастіше змінюються антигенна 
структура клітинної оболонки бак¬ 
терій, здатність синтезувати ток¬ 
сини, чутливість до деяких фагів, 
неспоріднених профагу, тощо. Ці 
зміни успадковуються нащадками 
бактеріальної клітини до втрати 
ними профага (див. Лізогенія). 
Зміна властивостей бактерій, спри¬ 
чинювана вірулентними (див. Ві¬ 
рулентність) фагами, наз. фа- 
говою конверсією 

В. Т. Лихачов. 
ЛІЗОСОМИ (від грец. — 
розпад і ашца — тіло) — внутріш¬ 
ньоклітинні структури рослинних 
і тваринних організмів. Являють 
собою невеликі округлі часточки, 
розташовані в цитоплазмі; міс¬ 
тять ферменти групи гідролаз, 
здатні розщеплювати білки, нукле¬ 
їнові кислоти, полісахариди, лі¬ 
піди; обмежені мембраною (див. 
Мембрани біологічні), що захищає 
вміст клітини від руйнування фер¬ 
ментами Л. В клітині Л. виконують 
травну, захисну, видільну та ін. 
функції. Л. особливо розвинуті 
в клітинах, здатних до піноцитозу 
і фагоцитозу. Доведено, що Л. на¬ 
лежить велика роль у резорбції 
деяких органів (напр., хвоста у 
пуголовків під час метаморфозу), 
в процесах дистрофії, некрозу 
тощо. 
ЛІЗОЦЙМ (від лізис і грец. £бцт)— 
закваска), мурамідаза — фермент 
класу гідролаз, що спричинює лізис 
багатьох бактеріальних клітин. Ка¬ 
талізує розщеплення в мукополі- 
сахаридах р-глюкозидного зв’яз¬ 
ку М-ацетилмурамі нової к-ти та 
Ь1-ацетилглюкозаміну. Л. виявлено 
у багатьох тканинах та рідинах 
тваринних організмів, а також в 
деяких рослинах, бактеріях, фа¬ 
тах та в яєчному білку. Особливо 
багато Л. в печінці, селезінці, сли¬ 
зових оболонках, слині, сльозах. 
В організмі відіграє роль антибак¬ 
теріального бар’єра. Найкраще 
вивчено Л. яєчного білка. Він має 
мол. м. 13 930, складається з 
129 амінокислотних залишків, стій¬ 
кий при високих значеннях рН та 
при нетривалому кип’ятінні, доб¬ 
ре розчинний у воді. Методом рент- 
геноструктурного аналізу встанов- 

ЛІЗОЦИМ 

СІ 
Лі Дачжао. 

М.-Р. Е. Ліспа. 
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ЛІЙВ лено просторову конфігурацію Л., 

у т. ч. і тривимірну структуру його 
активного центру. Л. звичайно 
одержують з яєчного білка за до¬ 
помогою кристалізації, яка легко 
протікає при рН 9,5, та іонообмін¬ 
ної хроматографії. Л. застосо¬ 
вують для лікування запалень но¬ 
соглотки, очей, опіків, ран, в 
акушерській практиці тощо; у 
харч, пром-сті — здебільшого як 
консервуючий засіб. В. К. Лііико. 

ЛІЙВ Юхан [18 (ЗО).IV 1864, во¬ 
лость Алатсківі, тепер Тартусь¬ 
кий р-н — 18.XI (1 .XII) 1913, во¬ 
лость Кавасту, тепер Тартуський 
р-н] — ест. письменник. У 1885— 
92 був журналістом. Друкуватися 
почав 1885. Автор зб. -«Десять опо¬ 
відань» (1893), повістей < Зозу¬ 
ля з Кякімяе» (1893), «Завіса» 
(1894), «Дочка чаклуна» (1895), 
в яких викривав соціальну неспра¬ 
ведливість, змальовував класове 
розшарування селянства. Писав 
мініатюри («З глибин життя», 
1910), вірші (зб. «Вірші», 1909). 
Те.: Рос. перек л.—Повести и рас- 
сказьі. Таллин, 1976. 

ЛІЙЧАСТОГО ПбСУДУ КУЛЬ- 
ТУРА — археологічна культура 
часів мідного віку (4—3-є тис. до 
н. е.) на тер. Пн. і Центр. Європи 
і на тер. СРСР (Волинська та 
Львівська обл. УРСР). Назва по¬ 
ходить від характерної форми гли¬ 
няного посуду. Серед пам’яток 
Л. п. к. на тер. СРСР найвідоміші 
Зимнівське поселення (див. Зим¬ 
не), Малогрибовицьке поселен¬ 
ня. При дослідженні їх виявлено 
залишки наземних і напівземлян- 
кових жител. Основу г-ва носіїв 
Л. п. к. становили землеробство й 
скотарство (вирощували пшени¬ 
цю, розводили велику й дрібну 
рогату худобу, свиней). Займали¬ 
ся й мисливством та рибальством. 
Для кераміки Л. п. к. характерні 
біконічні й лійчасті горщики, ам¬ 
фори, оздоблені заглибленим орна¬ 
ментом і валиками, а також миски, 
черпаки тощо. Племена Л. п. к. 
жили патріархально-родовим ла¬ 
дом, підтримували тісні зв’язки 
з племенами трипільської куль¬ 
тури. 
Літ.: Культура лійчастого посуду. В 
кн.: Археологія Української РСР, 
т. 1. К., 1971. М. А. Пелегцишин. 

ЛІКАР — особа з закінченою ви¬ 
щою мед. освітою. Профільна під¬ 
готовка Л. (спеціалізація) почина¬ 
ється ще в вузі. В обов’язки рад. 
Л. входять подання безплатної 
кваліфікованої мед. допомоги на¬ 
селенню, проведення профілактич¬ 
них заходів по боротьбі з захво¬ 
рюваністю і смертністю. Етика рад. 
Л. грунтується на моральних прин¬ 
ципах рад. суспільства. Крім того, 
існує лікарська етика, що має свої 
специфічні риси, зумовлені про- 
фес. особливостями лікарської 
діяльності (див. Деонтологія ме¬ 
дична, Лікарська таємниця). В 
СРСР Л. готують мед. ін-ти і мед. 
ф-ти ун-тів (у 1978 налічувалось 
83 мед. ін-ти і 8 мед. ф-тів, 
у т. ч. в УРСР — 14 мед. ін-тів, 
1 фарм. ін-т, 1 мед. ф-т). Свою 
кваліфікацію Л. підвищують в 
ін-тах і на ф-тах удосконалення 
лікарів (див. Медична освіта). 
СРСР посідає перше місце у світі 
як за абсолютною кількістю Л., 
так і за забезпеченням населення 

мед. кадрами. В 1978 в СРСР було 
928,7 тис. лікарів усіх спеціальнос¬ 
тей (у 1913 — 28,15 тис., у 1940 — 
155,3 тис.); в т. ч. УРСР відповід¬ 
но — 171,6 тис. лікарів (1913 — 
7,9 тис., 1940 — 35,5 тис.). 
ЛІКАРНЯ — заклад для стаціо¬ 
нарного лікування хворих; в СРСР 
— державний лікувально-профі¬ 
лактичний заклад, що подає насе¬ 
ленню стаціонарну кваліфіковану 
й спеціалізовану безплатну допо¬ 
могу. Залежно від адм.-тер. поді 
лу розрізняють Л. республікансь¬ 
кі, обласні (крайові), міські, центр, 
районні й сільські дільничні. Л. 
бувають загальні (з відділеннями 
з різних спеціальностей) і спеціа¬ 
лізовані (туберкульозні, психіат¬ 
ричні, онкологічні та ін.), дитячі 
(багатопрофільні й спеціалізова¬ 
ні), при великих пром. підприєм¬ 
ствах, швидкої мед. допомоги. 
До складу Л., як правило, входять 
стаціонар, поліклініка (одна й 
більше) й допоміжні служби — 
лабораторії, мед. архів, бібліоте¬ 
ка, адм.-госп. частина тощо. Ке¬ 
рує Л. головний лікар. Л. підві¬ 
домчі відділам охорони здоров’я 
місцевих Рад народних депутатів. 
Структура й функції Л., порядок 
роботи, права й обов’язки мед. 
персоналу регулюються спец. держ. 
нормами, положеннями та інструк¬ 
ціями МОЗ СРСР і м-в союзних 
республік (див. Охорона здоров'я). 
Осн. напрямом в розвитку лікарня¬ 
ної справи є створення великих спе¬ 
ціалізованих центрів, в яких ра¬ 
ціональніше використовуються лі¬ 
карські кадри, ліжковий фонд, 
мед. техніка, сучас. методи діаг¬ 
ностики й лікування. В УРСР 
в 1940 було 161 тис., в 1965 — 428,2 
тис., в 1978 — 608,5 тис. лікарня¬ 
них ліжок. Л. Й. Бугай. 
ЛІКАРСЬКА ДІЛЬНИЦЯ — точ¬ 
но встановлена частина території 
(району, районного центру, міста 
або ін. населеного пункту) з певною 
кількістю жителів, а також пев¬ 
ною чисельністю робітників і служ¬ 
бовців, об’єднаних за виробничим 
принципом, прийнятим у системі 
охорони здоров’я СРСР ДЛЯ ПО^ 
дання населенню поза лікарняної 
мед. допомоги Виділяють міську 
територіальну, сільську і цехову 
Л. д. В містах дільничний принцип 
покладено в основу роботи міських 
лікарень, дитячих лікарень, про¬ 
титуберкульозних та ін. диспансе¬ 
рів, жіночих і дитячих консульта¬ 
цій. Для міської Л. д. на 10 тис. 
дорослого населення визначено 
11,8 лікарської посади. Чисель¬ 
ність дорослого населення на тера¬ 
певтичній дільниці встановлюєть¬ 
ся в межах 2000 чол., а на педіа¬ 
тричній дільниці — 1000 дітей. 
Сільський район поділяється на 
сільські Л. д. з радіусом обслуго¬ 
вування 5—10 км і з населенням 
5—7 тис. чол. До складу сільської 
Л. д. входять дільнична лікарня 
(25—100 і більше ліжок) з амбула¬ 
торією або лише амбулаторія, 
фельдшерські і фельдшерсько-аку¬ 
шерські пункти. Цехові Л. д. 
створюються при медико-санітар- 
них частинах або поліклініках, 
що обслуговують пром. підприєм¬ 
ства. Кількість обслуговуваних на 
цеховій Л. д.— до 2000 чол., а для 
підприємств хім., гірничорудної, 
кам’яновугільної і нафтоперероб¬ 

ної пром-сті — до 1500 чол. Діль¬ 
ничний принцип обслуговування 
(територіальний і виробничий) — 
один з найважливіших в органі¬ 
зації мед. допомоги населенню 
СРСР. Він забезпечує профілак¬ 
тичну роботу в умовах амбулатор¬ 
но-поліклінічного і стаціонарного 
обслуговування. Л Й Бугай. 
ЛІКАРСЬКА ЄТИКА — прин- 
ципи лікарської моралі; включа¬ 
ють і поняття про лікарський обо¬ 
в’язок. Див. Деонтологія медична. 
ЛГКАРСЬКА ТАЄМ НЙЦЯ—обо¬ 
в’язок лікаря не розголошувати ві¬ 
домості про хворого без його згоди, 
якщо йдеться про жіночі хвороби, 
психічні порушення, деякі вади 
розвитку та інші захворювання, 
пов’язані з інтимним життям хво¬ 
рого. Проте лікар зобов’язаний 
повідомляти про випадки захворю¬ 
вань, що підлягають обов’язковій 
реєстрації, і, коли це передбачено 
законом, притягати хворих до при¬ 
мусового лікування, а також да¬ 
вати відомості про хворого на ви¬ 
могу органів суду і слідства. 
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРбЛЬ у 
фізичній культурі — 
система заходів щодо мед. обслуго¬ 
вування осіб, які займаються фі¬ 
зичною культурою ’ спортом. 
Завданням Л. к. є визначення стану 
здоров’я, функціонального стану 
організму та рівня фіз. розвитку 
людини з метою правильної орга¬ 
нізації учбово-тренувального про¬ 
цесу і зміцнення здоров’я спорт¬ 
сменів. В СРСР Л. к. у фіз. куль¬ 
турі є держ. справою; існує широка 
мережа лікарсько-фізкультур. дис¬ 
пансерів, кабінетів Л. к. при спорт, 
базах, у вузах, поліклініках. 
ЛІКАРСЬКІ РОСЛЙНИ — вели¬ 
ка група рослин, що використову¬ 
ються в медицині та ветеринарії як 
лікувальні або профілактичні засо¬ 
би. Лікувальні властивості Л. р. 
зумовлені наявністю в них біоло¬ 
гічно активних речовин {алкалої¬ 
дів, глікозидів, сапонінів, фітон¬ 
цидів, вітамінів та ін.). Ці ре¬ 
човини розподілені здебільшого 
нерівномірно в різних частинах 
рослин, їх кількість змінюється 
залежно від віку рослин та умов 
навколишнього середовища. Л. р. 
вживаються у вигляді соку, чаю, 
настою, відвару, настойки, по¬ 
рошку тощо або у натуральному 
вигляді (плоди, листки, кореневи¬ 
ща тощо). Історія використання 
Л. р. налічує кілька тисячоліть. 
Л. р. є могутнім природним засо¬ 
бом для нормалізації порушеного 
стану організму. Лікування Л. р. 
з наявним у них комплексом ак¬ 
тивних і таких, що здаються не¬ 
активними (т. з. баластних речо¬ 
вин), дає кращий терапевтичний 
ефект, ніж виділені з цих рослин 
хім. речовини. У флорі СРСР 
є понад 800 видів рослин, які 
на основі досвіду наукової та нар. 
медицини віднесені до Л. р. Фар¬ 
макологічним комітетом МОЗ 
СРСР дозволено до застосування 
понад 160 видів рослин флори 
УРСР. З Л. р. в СРСР виготовля¬ 
ють близько 45% ліків. З препа¬ 
ратів, що застосовують для ліку¬ 
вання серцево-судинних, нервових, 
шлунково-кишкових та деяких ін. 
складних захворювань, 80% виго¬ 
товляють з Л. р. В аптечну мережу 
надходить 99 видів дикорослих та 
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культивованих в УРСР Л. р. Най¬ 
важливішими з дикорослих Л. р. 
є: горицвіт весняний, валеріана лі¬ 
карська барвінок малий, астра¬ 
гал шерстистоквітковий, конвалія 
травнева лепеха звичайна (аїр), 
деревій звичайний, цмин піско¬ 
вий, звіробій звичайний, калина 
звичайна, алтея лікарська, арні¬ 
ка гірська, кропива дводомна, 
подорожник великий, ромашка лі¬ 
карська, цикорій дикий, хвощ 
польовий, брусниця, чистотіл зви¬ 
чайний та багато ін. Серед культи¬ 
вованих в УРСР Л. р. найважли¬ 
віші такі: м’ята перцева, м’ята 
кучерява, вовчуг польовий, вале¬ 
ріана лікарська, фенхель, кмин, 
кріп, беладонна лікарська, ме¬ 
ліса, лаванда, шавлія лікарська 
та ін. Чимало видів дикорослих 
Л. р. флори УРСР стали рідкіс¬ 
ними та зникаючими і потребують 
охорони (див. Охорона природи) 
з метою збереження генофонду і 
подальшого відтворення запасів. 
Вивчення та освоєння культиву¬ 
вання цінних дикорослих Л. р. 
флори УРСР провадяться спец, 
дослідними установами та від¬ 
повідними господарствами. Іл. 
див. на окремому арк., с. 224—225. 
Літ.: Атлас лекарственньїх растений 
СССР. М., 1962; Носаль М. А. і Но- 
саль І. М. Лікарські рослини і спо¬ 
соби їх застосування в народі. К., 
1965; Кондратюк Е. Н., Ивченко 
С. И., Смьік Г. К. Дикорасту- 
щие лекарственньїе и плодовьіе расте- 
ния Украиньї. К., 1969; Турова А. Д. 
Лекарственньїе растения СССР и их 
применение. М., 1974; Лекарственньїе 
растения Украиньї. К.. 1978. 

Г К. Смик. 
ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАЦІЙ¬ 
НА КОМІСІЯ (ЛКК) — КОМІСІЯ, 

що її організують в лікувально- 
профілактичних закладах СРСР 
(в об’єднаних лікарнях і самостій¬ 
них поліклініках) для експертизи 
тимчасової непрацездатності і під¬ 
вищення якості лікування хворих. 
Створюється, якщо в штаті закла¬ 
ду є 25 і більше лікарських посад 
по амбулаторному прийому хворих. 
До складу ЛКК входять кваліфіко¬ 
вані лікарі різних спеціальностей. 
ЛКК визначає ступінь і строки 
тимчасової втрати працездатності 
хворих, дає рекомендації про на¬ 
дання хворим полегшених умов 
праці або про переведення на ін¬ 
шу показану їм роботу, оформляє 
листки непрацездатності на 
строк не більше 2 міс., видає ли¬ 
стки непрацездатності для сан.- 
курортного лікування, направляє 
хворих на лікарсько-трудову ек¬ 
спертну комісію, розв’язує конф¬ 
ліктні питання експертизи тимча¬ 
сової непрацездатності. Крім того, 
ЛКК консультує лікуючих ліка¬ 
рів і контролює їх діяльність. 
ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКС¬ 
ПЕРТНА КОМІСІЯ (ЛТЕК) — ко- 
місія для експертизи тривалої 
або постійної (стійкої) втрати пра¬ 
цездатності. Діяльність ЛТЕК ре¬ 
гламентується положеннями про 
ЛТЕК, затвердженими Радами 
Міністрів відповідних союзних рес¬ 
публік, респуб. радами профспі¬ 
лок, м-вами охорони здоров’я і 
соцзабезпечення (в УРСР — По¬ 
ложенням про лікарсько-трудові 
експертні комісії, затвердженим 
постановою Ради Міністрів УРСР 
від 28.Х 1963). ЛТЕК перебува¬ 

ють у віданні органів соціального 
забезпечення. Міські, районні й 
міжрайонні ЛТЕК організуються 
на базі лікувально-профілактичних 
закладів; до складу цих ЛТЕК вхо¬ 
дять 3 лі карі-експерти (терапевт, 
хірург, невропатолог), представни¬ 
ки відділу соцзабезпечення й про- 
фес. орг-ції. Спеціалізовані (для 
експертизи хворих на туберкульоз, 
психічні, серцево-судинні захво¬ 
рювання та ін.) ЛТЕК організу¬ 
ються на базі спеціалізованих лі¬ 
кувально-профілактичних закла¬ 
дів; до їх складу входять 2 лікарі 
відповідної спеціальності, лікар- 
їерапевт або невропатолог. Найви¬ 
щими органами по експертизі пра¬ 
цездатності є республіканські, кра¬ 
йові і обласні ЛТЕК. Осн. завдан¬ 
ня ЛТЕК — встановлення наявнос¬ 
ті, причин і ступеня непрацездат¬ 
ності; встановлення часу настання, 
причини й групи інвалідності. На 
підставі висновку ЛТЕК робітни¬ 
ки, службовці, колгоспники й ті, 
хто вчиться, за станом здоров’я 
можуть бути увільнені від профес. 
праці або навчання. Направляють 
на ЛТЕК лікувальні заклади. 
ЛІКАСІ (до 1966 — Жадовіль) — 
місто на Пд. Сх. Заїру, в провін¬ 
ції Шаба. Залізнична станція, 
аеропорт. 150 тис. ж. (1976). Центр 
району добування мі дно-кобаль¬ 
тових руд і вироби, кольорових 
металів (електролітичної міді, 
кобальту, кобальтових сплавів). 
Обробка цинкових концентратів. 
Підприємства хім. (вироби, сірча¬ 
ної кислоти) та буд. матеріалів 
пром-сті. Мінералогічний музей. 
Л. засн. 1917. 
ЛІКВАЦІЯ (лат. Ііяиаііо — роз¬ 
топлення, плавлення) — неоднорід¬ 
ність хім. складу металів (сплавів), 
що виникає при їхній кристаліза¬ 
ції. Проявляється як неоднорідний 
розподіл супутніх домішок (в 
литих металах) або легуючих еле¬ 
ментів і домішок (у сплавах). 
Зумовлюється відтисненням хім. 
елементів у рідку фазу рухомим 
фронтом кристалізації. Розрізня¬ 
ють Л. мікро- і макроскопічну (зо¬ 
нальну). Мікроскопічна Л. розви¬ 
вається в межах окремих криста¬ 
літів. Характер. її проявом є лік- 
вація внутрішньокристалічна, або 
дендритна (див. Дендрит). Макро¬ 
скопічна Л. спричинюється різни¬ 
цею хім. складу окремих зон злив¬ 
ка, великої відливки або зварного 
шва. До неї належать Л. нормаль¬ 
на (відтиснення легуючих елемен¬ 
тів від поверхні зливка до його 
осі), зворотна (елементи і домішки 
концентруються в зовнішніх зонах 
зливка) і за густиною (неоднорід¬ 
ний розподіл елементів і домішок 
за висотою зливка). Л. призво¬ 
дить до утворення дефектів у ме¬ 
талах і сплавах (див. Дефекти ме¬ 
талів), утруднює їх мех. обробку, 
погіршує структуру і властивості. 
Ліквації запобігають (або усу¬ 
вають її) рафінуванням металів 
(сплавів), створенням оптимальних 
умов кристалізації, подрібненням 
первинної структури модифікую¬ 
чими добавками (див. Модифіка¬ 
тори) і мех. діянням, легуванням 
мікродозами хім. елементів, гомо¬ 
генізуючим відпалом. 

Б. О. Мовчан. 
ЛІКВІДАТОРСТВО — крайня 
права опортуністична течія в 

РСДРП, яка виникла після по¬ 
разки першої рос. революції 1905— 
07, в умовах наступу реакції. 
Деморалізовані поразкою револю¬ 
ції, меншовики-ліквідатори відсту¬ 
пали, ганебно відрікаючись від ре- 
волюц. вимог програми партії, 
ревізуючи вироблені партією по¬ 
літ. і орг. принципи, домагаючись 
припинення нелегальної революц. 
роботи * й ліквідації нелегальної 
марксистської партії пролетарі¬ 
ату, замість якої хотіли створити 
нову, легальну парламентську ро- 
бітн. партію на зразок партій 
Інтернаціоналу 2-го. Викриваючи 
ліквідаторів, В. І. Ленін дав ясну 
й чітку характеристику їх як про¬ 
відників бурж. впливу на проле¬ 
таріат, як «діячів столипін- 
ської ,, робітничої “ партії» (Пов¬ 
не зібр. творів, т. 20, с. 279). Лік¬ 
відаторська течія серед меншови¬ 
ків намітилась 1907 й виразно ви¬ 
явилась 1908, коли ліквідатори 
створили за кордоном свій друк, 
орган «Голос социал-демократа», 
на сторінках якого лідери меншо¬ 
визму П. Аксельрод, Ф. Дан, Л. 
Мартов, О. Потресов та ін., які 
стояли на чолі Л., відкрили шале¬ 
ну кампанію проти РСДРП, проти 
більшовиків і В. І. Леніна. Неза¬ 
баром вони почали видавати журн. 
«Возрожденне» в Москві, а потім 
журн. «Наша заря» в Петербурзі, 
які стали рупором Л. в Росії. 
Практично разом з ліквідаторами, 
хоч і з ін. позицій, виступали проти 
партії одзовісти і центристи (див. 
Центризм). В одному таборі з мен¬ 
шовиками-ліквідаторами висту¬ 
пали дрібнобурж. націоналістичні 
партії — Українська соціал-демо- 
кратична робітнича партія, 
«Спілка», Бунд. В. І. Ленін, біль¬ 
шовики вели рішучу боротьбу про¬ 
ти Л., за збереження і зміцнення 
нелегальної партії пролетаріату. 
V конференція РСДРП (1908) за 
пропозицією В. І. Леніна засудила 
Л. як ворожу партії течію й закли¬ 
кала всі парт, орг-ції до найрішу- 
чішої ідейної й орг. боротьби проти 
спроб ліквідувати РСДРП. Шоста 
(Празька) Всеросійська конферен¬ 
ція РСДРП (1912) підбила підсу¬ 
мок багаторічної боротьби з Л. і 
виключила ліквідаторів з партії. 
Л. відображало кризу меншовизму, 
відкритий перехід його правого 
флангу на позиції ліберальної 
буржуазії. В 1-у світову війну 
1914—18 Л. переросло в соціал- 
шовінізм. П. М. Шморгун. 
ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННО¬ 
СТІ, лікнеп — навчання грамоти 
неписьменного населення країни 
або окремих її територій. Вперше 
здійснена в СРСР як одна з вирі¬ 
шальних передумов культурної 
революції соціалістичної. Не¬ 
письменність близько 3/4 населен¬ 
ня дореволюційної Росії (див. 
Грамотність) гальмувала еконо¬ 
мічний і культурний розвиток 
Радянської республіки. 26. XII 
1919 В. І. Ленін підписав декрет 
РНК РРФСР, за яким все населен¬ 
ня від 8 до 50 років, що не вміє 
читати й писати, зобов’язане було 
навчатися грамоти. На Україні 
постанову про Л. н. прийнято 21.V 
1921. Здійснювали Л. н. створені 
при наркоматах освіти та їхніх міс¬ 
цевих органах надзвичайні комісії 
по Л. н. Вони організовували пунк- 
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ти і школи лікнепу, забезпечували 
їх учителями, постачали їм під¬ 
ручники тощо. До Л. н. було 
залучено партійні, комсомольські, 
профспілкові, жіночі та ін. орг-ції, 
із складу яких виділились культ¬ 
армійці. В 1923 створено добро¬ 
вільне т-во <Геть неписьменність >. 
У 20-х рр. широку діяльність роз¬ 
горнуло добровільне молодіжне 
т-во «Письменне юнацтво». У 1932 
на Україні Л. н. в основному було 
завершено. Велике значення в бо¬ 
ротьбі за грамотність мало запро¬ 
вадження (1930) заг. обов’язкового 
поч. навчання. В 1936 Раднарком 
СРСР і ЦК ВКП(6) прийняли рі¬ 
шення про повну Л. н. протягом 
1936—37. За 1920—40 навчено 
грамоти 6л. 60 млн. чол., у т. ч. 
на Україні — понад 12 млн. СРСР 
став країною суцільної письмен¬ 
ності. Одночасно з Л. н. проводи¬ 
лась ліквідація малописьменності. 
В західних, Чернів. і Закарп. 
обл. УРСР після возз’єднання їх 
в єдиній Укр. Рад. державі не¬ 
письменність населення повністю 
ліквідовано до 1954. В 1959 гра¬ 
мотність населення у країні стано¬ 
вила 98,5%, у 1970— 99,7%. Згід¬ 
но з Основами законодавства Сою¬ 
зу РСР і союз, республік про нар. 
освіту (1973) в СРСР повсюдно 
здійснюється заг. серед, освіта 
підростаючого покоління, що є 
однією з найважливіших умов соц.- 
політ. і екон. розвитку нашого сус¬ 
пільства, підвищення свідомос¬ 
ті й культури трудящих. 
Ліквідовано неписьменність у кра¬ 
їнах соціалістичної співдружності. 
Л. н. в капіталістичних країнах 
не здійснюється. Певних успі¬ 
хів у Л. н. добиваються в краї¬ 
нах, що розвиваються. ЮНЕСКО 
оголосила 8 вересня щорічним 
«Всесвітнім днем поширення 
грамотності». Див. також Все¬ 
українська надзвичайна комі¬ 
сія по боротьбі з неписьменністю. 
Народна освіта. 
Літ.: Крупская Н. К. Ликвидация не- 
грамотности. М., 1938; Богданов И. М. 
Грамотность и образование в дорево- 
люционной России и в СССР. М., 
1964; Куманев В. А. Социализм и все¬ 
народная грамотность. Ликвидация 
массовой неграмотности в СССР. М., 
1967; Народное образование, наука и 
культура в СССР. Статисти ческий 
сборник. М., 1977. і. В. Пуха 
ЛІКВІДНІСТЬ (від лат. Іідцісіиз — 
рідкий, текучий) — рухомість, 
мобільність активів підприємств, 
фірм або банків у капіталістич. 
країнах, що забезпечує фактичну 
спроможність безперебійно опла¬ 
чувати в строк усі їхні зобов’я¬ 
зання і пред’явлені до них законні 
грошові вимоги. До ліквідних (що 
швидко реалізуються) активів 
належать, зокрема, держ. цінні 
папери, акції і облігації великих 
акц. компаній, золото та ін. доро¬ 
гоцінні метали. 
ЛІКЄНАЙ — селище міського 
типу в Біржайському р-ні Лит. 
РСР, за 7 км від залізнич. станції 
Біржай. Бальнеологічний і гря¬ 
зьовий курорт. Лікувальні засо¬ 
би — вода сульфатно-кальцієвих 
джерел, яка використовується 
для ванн, торф’яна грязь. 
Показання: захворювання орга¬ 
нів руху, ожиріння, подагра, за¬ 
хворювання серцево-судинної і 
нервової систем, гінекологічні. 

ЛІКЄР (франц. Ііяиеиг, від лат. 
Ііциог — рідина) — солодкий 
спиртний напій. Містить 28—42% 
цукру і 25—45% спирту (за об’є¬ 
мом). Виготовляється з ароматних 
спиртів, спиртованих настоїв ефі¬ 
роолійних рослин, плодоягідних 
спиртованих соків, морсів тощо. 
Розрізняють Л. міцні (35—45% 
спирту) і десертні (25—30% ). Пер¬ 
ші Л. відомі з 16 ст. (Нідерланди). 
Див. також Лікеро-горілчана про¬ 
мисловість. М. Я. Савченко. 
лікЄро-горілчАна промис¬ 
ловість — галузь харчової про¬ 
мисловості, підприємства якої 
випускають різні види горілки та 
лікеро-горілчаних виробів. Для ви¬ 
готовлення горілки застосовують 
ректифікований спирт, одержаний 
в осн. з зерна, а також картоплі і 
меляси. Лікеро-горілчані вироби 
виготовляють з спиртових соків, 
морсів, настоїв та ароматичних 
спиртів, одержаних переробкою 
плодоягідної й ароматичної рослин¬ 
ної сировини з додаванням цукр. 
сиропу, виноградних вин, коньяку, 
лимонної кислоти та ін. про¬ 
дуктів, а також етилового спирту- 
ректифікату та спеціально підго¬ 
товленої води. Залежно від вмісту 
спирту й цукру лікеро-горілчані 
вироби поділяють на такі групи: 
лікери, креми, наливки, пунші, 
настойки солодкі й напівсолодкі, 
напої десертні, настойки гіркі, 
бальзами та інші. В СРСР асорти¬ 
мент продукції Л.-г. п. (1979) ста¬ 
новить 93 найменування. На Ук¬ 
раїні 1979 працювало 25 спеціалі¬ 
зованих підприємств Л.-г. п. і 
2 цехи по вироби, лікеро-горілча¬ 
них виробів при спиртових комбі¬ 
натах. Найбільші з них — Львів¬ 
ський, Артемівський. Донецький, 
Ворошиловградський, Харківсь¬ 
кий і Дніпропетровський лікеро- 
горілчані з-ди. С. М. Шевелюк. 
ЛГКИ — речовини рослинного, тва¬ 
ринного, мікробного, синтетично^ 
го походження, які при введенні 
в організм людини або тварини 
нормалізують порушену функцію 
органа чи організму в цілому або 
запобігають розвиткові хвороб. 
Вплив Л. на організм вивчає фар¬ 
макологія. Ще в давнину, в період 
первіснообщинного ладу, люди по¬ 
чали застосовувати як Л. рослини, 
мінеральні речовини та харчові 
продукти. Перші спроби система¬ 
тизувати відомості про Л. робились 
ще в Старод. Індії, Єгипті, Греції, 
Римі, Китаї, Київській Русі та 
ін. країнах. В перших папірусах 
і рукописах описувалось застосу¬ 
вання багатьох лікарських рослин, 
мінералів, органів тварин (напр.. 
«Веди», «Гіпократів збірник», «Із¬ 
борники Святослава», «Мазі» внуч¬ 
ки Володимира Мономаха). З 
розвитком хімії створилась осно¬ 
ва для синтезу Л. Синтетичні Л. 
широко використовуються в наш 
час. З 20—40-х рр. 20 ст. почали 
застосовувати нові ліки рослин, і 
тваринного походження, зокрема 
гормони, антибіотики тощо. Л. 
наносять на поверхню шкіри чи 
слизової оболонки або вводять в 
організм через рот, пряму кишку, 
органи дихання (інгаляції) або 
т. з. парентеральним шляхом: 
внутрішньошкірно, підшкірно, в 
м’язи (внутрішньом’язово), у вену 
(внутрішньовенно) чи артерію, в 

черевну порожнину. Л. мають 
різносгоронній вплив. Дія Л., що 
виявляється на місці застосування 
препарату (мазі, пасти, примочки), 
наз. місцевою. Дія ліків, що вияв¬ 
ляється в їхньому впливі на функ¬ 
ції того чи ін. органа або системи 
після проникнення їх у кров, 
рідкі середовища організму, наз. 
резорбтивною. В місцевій дії завж¬ 
ди є елемент резорбтивної, і нав¬ 
паки. Крім того, Л. виявляють 
пряму (безпосередньо впливають 
на орган і його функцію) або непря¬ 
му (функція органа змінюється 
внаслідок зміни дії ін. органа чи 
системи), оборотну або необоротну 
дію. За своїм хім. складом, сфе¬ 
рою застосування, фізіол. впливом 
на організм Л. поділяють на нар¬ 
котичні речовини, нейролептичні 
засоби, знеболювальні, спазмо¬ 
літичні , серцево-судинні засоби, 
сечогінні, гормональні, проносні 
засоби та ін. Л. можуть мати не¬ 
бажаний вплив, що виявляється 
алергічними (див. Алергія) або 
токсичними (див. Токсикоз) реак¬ 
ціями, порушенням імунобіологіч- 
них властивостей (див. Імунітет) 
тощо. Здатність Л. викликати той 
чи ін. ефект залежить від їхніх 
фізико-хім. властивостей, їх дози, 
шляху введення, лікарської форми 
тощо. Реакція організму на Л. зале¬ 
жить не лише від дії Л., а й від 
стану самого організму, його віку 
і генетичних особливостей. Фар¬ 
макологічний ефект Л.— це на¬ 
слідок взаємодії між лікар, препа¬ 
ратом і організмом; в його основі 
лежать зміни біохім., фізіол., 
біофіз. та хім. процесів у кліти¬ 
нах. В СРСР встановлено найнижчі 
ціни на Л. Безкоштовно Л. відпу¬ 
скаються всім хворим, що перебу¬ 
вають на стаціонарному лікуван¬ 
ні, а також деяким категоріям хво¬ 
рих, які лікуються амоулаторно 
(хворим на туберкульоз, ревма¬ 
тизм, діабет тощо). 
Літ.: Черкес А. И., Мельникова В. Ф. 
Пособие по фармакотерапии. К., 1972; 
Машковский М. Д. Лекарственние 
средства, ч. 1—2. М., 1977; Тринус 
Ф. П. Фармакотерапевти ческий спра- 
вочник. К., 1979. /. С. Чекман. 

ЛЇКІ (Беакеу) Луїс Сеймур Ба- 
зетт (7.VIII 1903, Кабете, Кенія — 
1.Х 1972, Лондон) — англ. архео¬ 
лог і антрополог. Досліджував 
археол. пам’ятки в Африці. Ве¬ 
лике значення мають відкриття 
Л. 1959—60 в ущелині Олоовай 
останків викопних приматів — 
зинджантропа і презинджантро- 
па, а також черепа первісної люди¬ 
ни, подібної до яванського піте¬ 
кантропа. 
ЛІКНЄП — див. Ліквідація не¬ 
письменності. 
ЛГКТОРИ (лат. ІісЮгез)— у Ста¬ 
родавньому Римі одна з нижчих 
держ. посад, відомих з 7 ст. до н. е. 
Спочатку були виконавцями роз¬ 
поряджень магістратів (сановни¬ 
ків), пізніше — охоронцями, або, 
озброєні фасці ями, становили почет 
вищих урядовців. 
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬ¬ 
ТУРА (ЛФК) — комплекс методів 
фізичної культури, спеціальні фі¬ 
зичні вправи і природні фактори, 
що їх застосовують у медицині з 
лікувально-профілактичною ме¬ 
тою. Складовими частинами ЛФК 
є механотерапія, трудотерапія і 
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лікувальний масаж. У ЛФК за¬ 
стосовуються різні гімнастичні 
(найпростіші й доступні хворим) і 
спортивно-прикладні (ходіння, біг, 
стрибки, плавання, веслування, 
ходіння на лижах та ін.) вправи, 
туризм, ігри (городки, волейбол, 
теніс, баскетбол). Характерна особ¬ 
ливість ЛФК — дозоване фізич¬ 
не тренування хворих. Природни¬ 
ми факторами, використовуваними 
під час виконання фіз. вправ і для 
загартовування організму, є по¬ 
вітря, сонце і вода. ЛФК застосо¬ 
вують в післяопераційному періо¬ 
ді, при захворюваннях серцево- 
судинної системи, органів дихання, 
травлення, нервової системи, при 
порушеннях обміну речовин, захво¬ 
рюваннях та ушкодженнях орга¬ 
нів руху і опори, при аномаліях 
фіз. розвитку, в післяродовий пе¬ 
ріод, при будь-яких захворюван¬ 
нях, якщо хворий тривалий час 
перебуває на постільному режимі. 
Літ.: Лечебная физическая культура. 
М., 1970 

ЛІКУВАЛЬНЕ харчування, 
дієтотерапія — застосування хар¬ 
чування з лікувально-профілактич¬ 
ною метою. Л. х. відоме з стародав¬ 
ніх часів. Ще Гіппократ і Гален 
застосовували для лікування про¬ 
дукти харчування. Л. х. було 
одним із засобів лікування в часи 
Київської Русі, про що згадується 
в <Ізборниках Святослава» (1073). 
Наукову базу Л. х. дістало лише 
в 20 ст. у зв’язку з розвитком 
фізіології, біохімії, харчування, 
клінічної медицини і технології 
приготування їжі. Особливе зна¬ 
чення для розвитку Л. х. мали 
праці рад. вчених: І. П. Павлова, 
І. П. Разенкова, Н. І. Лепорського, 
О. І. Яроцького, М. І. Певзнера, 
М. М. Губергріца, О.О. Покровсь- 
кого, М. А. Самсонова та ін. Вплив 
Л. х. на організм людини зумовле¬ 
ний кількісним і якісним складом 
продуктів харчового раціону (кіль¬ 
кістю і співвідношенням білків, 
жирів, вуглеводів, вітамінів, мі¬ 
неральних речовин), калорійністю, 
фіз. властивостями їжі (темпера¬ 
тура, консистенція), режимом хар¬ 
чування (кількість і частота спожи¬ 
вання їжі), лікувальними власти¬ 
востями окремих продуктів (кис¬ 
ломолочних, меду, сирих овочів та 
ін.). Л. х. застосовують у вигляді 
спец, дієт, які призначають з ура¬ 
хуванням характеру захворюван¬ 
ня, особливостей його розвитку, 
наявності тих чи ін. ускладнень, 
а також супутніх захворювань. 
Л. х. є основою лікування ряду за¬ 
хворювань (ожиріння, цукровий діа¬ 
бет у людей похилого віку, гіпові¬ 
тамінози та ін.); в ін. випадках Л. х. 
є фоном, на якому застосовуються 
ін. методи лікування. Л. х. впливає 
на розвиток захворювання, обмін 
речовин в організмі хворого, ак¬ 
тивність осн. гормонів, реактив¬ 
ність організму, функціональний 
стан органів і систем. Л. х. сприяє 
одужанню, запобігає переходу 
гострих захворювань у хронічні та 
виникненню рецидивів хвороби. 
В СРСР Л. х. широко застосову¬ 
ється в лікарнях, санаторіях, на 
підприємствах, в учбових закла¬ 
дах, в домашніх умовах. Створено 
також систему дієтичних їдалень, 
виробляється великий асортимент 
дієтичних продуктів (кондитер¬ 

ських, хлібних та ін.). Розвиткові 
Л. х. в СРСР сприяла організація 
н.-д. ін-тів харчування у Москві, 
Ленінграді, Києві (Гігієни хар¬ 
чування київського науково-дос¬ 
лідного інституту) та ін. містах. 
Літ.: Щупак Н. Б., Дунаєвський Г. А. 
Харчування хворої людини. К., 1973; 
Гуоергриц А. Я., Линевский Ю. В. 
Лечебное питание. К., 1977. 

П. М. Майструк. 
ЛІКУРГА ЗАКбНИ — закони, які 
діяли в Спарті (Старод. Греція). 
Термін походить від імені міфіч¬ 
ного законодавця Лікурга, діяль¬ 
ність якого звичайно відносять до 
9—8 ст. до н. е. Створення Л. з. 
знаменувало істот», процес перехо¬ 
ду від первіснообщинного до рабо¬ 
власницького суспільства. Л. з. 
визначали устрій аристократичної 
рабовласницької д-ви, право зем¬ 
леволодіння, військ, організацію, 
систему виховання юнацтва тощо. 
ЛГЛБЕРН (ІлІЬигпе) Джон (6л. 
1614, Грінвіч — 29.VIII 1657, Ел- 
тем, Кент) — діяч Англійської бур¬ 
жуазної революції 17 століття, 
ідеолог певелерів. Син дрібно¬ 
маєтного дворянина. В ряді памф¬ 
летів обгрунтував бурж.-демокра¬ 
тичні ідеї про нар. суверенітет 
і природні права людини. Висту¬ 
пав проти монархії за бурж.- 
демократичну республіку. Різко 
критикував індепендентів, що 
прийшли до влади 1649. Зі своїми 
прихильниками 1649 опублікував 
<Маніфест» та <Угоду вільного 
народу Англії», що містили політ, 
та соціально-екон. погляди партії 
левелерів. 
ЛІЛЄЯ — народна назва рослин: 
1) з роду лілія; 2) з роду латаття 
ЛГЛІЄНТАЛЬ (ІлїіепіЬаІ) Отто 
(23.V 1848, м. Анклам, тепер 
НДР — 10.VIII 1896, Берлін) — 
нім. інженер, один з піонерів авіа 
ції. Виконав (1891—96) на плане¬ 
рах власної конструкції 6л. 2 тис. 
ковзних польотів. Прийшов до 
висновку про перевагу крила з уг¬ 
нутим профілем; довів залежність 
між підйомною силою, лобовим 
опором і кутом атаки крила (т. з. 
поляра Лілієнталя); пояснив при¬ 
чини ширяння птахів. Загинув 
піл час польоту 
ЛІЛ ГЙ Н И К (НетегосаІІіз) — рід 
рослин род. лілійних. Трав’янис¬ 
ті багаторічники з коротким коре¬ 
невищем, потовщеними м’ясисти¬ 
ми коренями і безлистим стеблом- 
квітконосом ЗО—100 см заввишки. 
Листки прикореневі, широколіній- 
ні. Квітки великі, жовті або оран¬ 
жеві у волотистому або головчато¬ 
му суцвітті. Плід — шкіряста три¬ 
гранна коробочка. Бл. 20 видів, 
поширених у помірних р-нах Пд.- 
Сх. Азії. В СРСР — 5 видів, з них 
в УРСР — 2, лише в культурі — Л. 
жовтий (Н. ІіІіоазрЬосіеІиз, син. Н. 
Пауа) і Л. рудуватий (Н. Бііуа). 
Л.— декоративні рослини. Відо¬ 
мо багато сортів і гібридів з біли¬ 
ми, рожевими і червоними квітка¬ 
ми. А. П. Лебеда. 
ЛІЛГЙНІ (Еіііасеае) — родина од¬ 
нодольних рослин. Більшість Л.— 
багаторічні трави з цибулинами, 
бульбо-цибулинами або кореневи¬ 
щами; деякі — ліани, кущі і дере¬ 
ва (драконове дерево). Листки 
здебільшого ланцетовидні або лі¬ 
нійні. Квітки правильні, переваж¬ 
но двостатеві, часто зібрані в су¬ 

цвіття. Оцвітина проста, віночко- 
видна, з 6, рідко з 4—8 вільних 
або більш-менш зрослих листочків, 
розташованих двома колами — 
зовнішнім і внутрішнім. Тичинок 
6, рідко 4—8. Зав’язь верхня, пе¬ 
реважно тригнізда. Плід — коро¬ 
бочка або ягода. Насінини числен¬ 
ні, з ендоспермом. Бл. 4000 видів 
(понад 250 родів), пошир, по всій 
земній кулі. В СРСР — понад 
660 дикорослих видів (50 родів), 
з них на Україні — бл. 150 видів 
(32 роди). Серед Л. є харчові {ци¬ 
буля, часник, холодок та ін.), тех¬ 
нічні (новозеландський льон, юка 
та ін.), лікарські {конвалія, алое 
та ін.), декоративні {лілія, тюль¬ 
пан, пізньоцвіт, гіацинт та ін.) 
рослини. 
ЛІЛІПУТ (від назви населеної 
карликами країни Ліліпутії, яку 
вигадав і змалював у своєму рома¬ 
ні «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфт) 
— те саме, що й карлик. Див. 
Карликовий зріст. 
ЛГліЯ (Ілііит) — рід багаторічних 
цибулинних рослин родини лілій¬ 
них. Листки лінійні, лінійно-лан¬ 
цетовидні, овальні, чергові або 
розміщені кільцями. Квітки дво¬ 
статеві, зібрані в китиці, іноді 
одиночні. Плід — довгаста коро¬ 
бочка. Понад 80 видів, поширених 
у лісовій зоні Пн. півкулі, окремі 
види зустрічаються у горах Індії 
і на Філіппінських о-вах. В СРСР 
— 15 дикорослих видів, з них в 
УРСР — 1: Л. лісова, або с а - 
ранка (Б. шагіа^оп), росте в 
листяних та мішаних лісах. В 
культурі (понад 2000 сортів) по¬ 
шир. видові й садові форми Л. На 
Україні вирощують Л. білу (Б. 
сап(іі(іит), Л. тигрову (Ь. Іі^гі- 
пиш) та ін. Використовують в озе¬ 
лененні, для зимової вигонки (в 
теплицях) та для зрізування. 
ЛІЛЛЬ — місто на Пн. Франції, 
адм. ц. департаменту Нор. Розта¬ 
шований на р. Дель (бас. Шельди). 
Вузол з-ць і автошляхів, річковий 
порт. 175 тис. ж. (1975). Л.— центр 
однієї з найбільших міських агло¬ 
мерацій країни з нас. 1,1 млн. чол. 
(1975). Розвинута маш.-буд. (пе¬ 
реважно металомістка), хім. (ви¬ 
роби. мінеральних добрив, барв¬ 
ників, кислот, штучного волокна), 
текст, (гол. чин. бавовняна та 
льонопрядильна), швейна та харчо¬ 
смакова (цукр., тютюнова, пиво¬ 
варна) пром-сть. Ун-т (з 1530), 
муз. академія, тех. та комерційні 
навч. заклади. Архіт. пам’ятки 
15—17 ст. Місто засн. в 11 ст У Л. 
народився Шарль де Голль 
ЛІЛбНГВЕ — столиця Малаві 
(з 1975). Розташоване на р. Лілонг- 
ве, на автостраді, що сполучає 
внутр. райони країни з узбереж¬ 
жям оз. Ньяса (Малаві), аеропорт. 
103 тис. ж. (1978, з передмістями). 
Підприємства по переробці с.-г. 
продукції, гол. чин. тютюну. Центр 
одного з осн. у країні с.-г. районів. 
С.-г. ф-т Малавійського універ¬ 
ситету . 
ЛГМА — столиця Перу. Гол. ПО¬ 
ЛІТ., екон. і культур, центр краї¬ 
ни. Розташована біля підніжжя 
Анд, на узбережжі Тихого ок. 
Вузол з-ць і автошляхів, аеропорт 
міжнар. значення (Хорхе Чавес). 
До складу агломерації Л. входить 
порт Кальяо. 4,3 млн. ж. (1978). 
Л засн 1535 Ф Пісарро. Була 

ЛІМА 

Лілійник гібридний. 

Лілія біла. Верхівка 
квітучої рослини. 
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Лімузин. 

центром ісп. колоній у Пд. Амери¬ 
ці та віце-королівства Перу. З 
1821 — столиця Республіки Перу. 
В 1881—83 окупована військами 
Чілі. Осн. галузі пром-сті: текст, 
(бавовняна і вовняна), харчосма¬ 
кова (рибопереробна та ін.), хім., 
склоробна, швейна, взут. і мета¬ 
лообробна. Складання автомобілів 
і побутових електроприладів. Роз¬ 
винуті ремесла. Ун-т Сан-Маркос 
(засн. 1551) та ін. вузи. Нац. ака¬ 
демія музики, Нац. школа красних 

мистецтв та ін. Перуанська ака¬ 
демія, Нац. мед. академія та ін. 
заклади. Нац. 6-ка, 10 музеїв. 
Театри, хорова асоціація Перу. 
Серед архіт. пам’яток: палац Тор- 
ре Тагле (1735), собор (1572—1797), 
комплекси монастирів 16—18 ст. 
(Сан-Франсіско, Санто-Домінго, 
Ла Мерсед), Президентський па¬ 
лац (1937—38). 
ЛІМАСбЛ, Лемесос — місто на 
Пд. Кіпру, адм. ц. округу Ліма- 
сол. Порт на Середземному м. 
80,6 тис. ж. (1974). Один з центрів 
виноробної пром-сті країни. Під¬ 
приємства текст, пром-сті, вироби, 
буд. матеріалів, гол. чин. цементу. 
ЛІМБ (від лат. ІітЬиз — облямів¬ 
ка) — металеве кільце, поділене 
рисками на градуси, хвилини або 
ін. частини кола. Являє собою 
осн. частину кутомірних приладів 
(астр., геодезичних, фіз. тощо). 
Застосовують для відлічування ве¬ 
личини кутів. 
ЛЇМЕРІК — місто в пд.-зх. части¬ 
ні Ірландії, адм. ц. графства Лі- 
мерік (провінція Майстер). За¬ 
лізнична станція, порт у пониззі 
р. Шаннон. Поблизу Л.— аеро¬ 
порт Шаннон. 63 тис. ж. (1971). 
Значний центр переробки с.-г. 
продукції (масло, мол. консерви, 
бекон) і торгівлі нею. Підприєм¬ 
ства маш.-буд., електротех., швей¬ 
ної, шкіряної, буд. матеріалів 
пром-сті, вироби, радіоапаратури, 
с. -г. знарядь. Кустарне плетіння 
мережив. Архіт. пам’ятки 9—17 ст. 
ЛІМГТ [від лат. 1іте5 (Іітіїіз) — 
межа] — гранична норма, дозво¬ 
лена кількість чогось, обмежен¬ 
ня, межа. 
ЛІМНОЛОГІЯ (від грец. ліцуті — 
водойма, озеро, ставок і Хбуос; — 
вчення) — наука про поверхневі 
водойми суходолу (озера, став¬ 
ки, водосховища). Див. Озеро- 
знавство. 
ЛІМНОФЇЛЬНІ ТВАРЙНИ (від 
грец. Хціуті, тут — стояча вода 
і фіХєсо — люблю) — тварини, які 
пристосувалися до життя у стоя¬ 
чих водах. Серед Л. т. розрізня¬ 
ють насельників дна (лімнобен- 
тос)—молюски, рівноногі рако¬ 
подібні, личинки комах, мало¬ 

щетинкові черви та ін.; таких, 
що ширяють у товщі води (лімно- 
планктон) — гіллястовусі й весло¬ 
ногі ракоподібні, коловертки, най¬ 
простіші та ін.; активних плавців 
(лімнонектон) — гол. чин. риби. 
Л. т. здатні витримувати нестачу 
кисню, зміни т-ри тощо. Л. т. 
протиставляють реофільним тва¬ 
ринам. 
ЛІМдЖ — місто у центр, частині 
Франції, адм. ц. департаменту 
Верхня В’єнна. Розташований на 
р. В’єнні (бас. Луари). Вузол з-ць 
та автошляхів. 144 тис. ж. (1975). 
Найрозвинутіші фарфоро-фаянсо- 
ва та шкіряно-взут. пром-сть. 
Підприємства металообр., паперо¬ 
вої, поліграф., харч, галузей. Л. 
здавна відомий вироби, худож. 
емалей. Ун-т. Музей худож. ке¬ 
раміки. Л.— батьківщина П. О. А. 
Ренуара. 
ЛІМдЗЬКА ЕМАЛЬ — художні 
вироби з міді з розписами непро¬ 
зорою емаллю, що виготовлялися 
в м. Ліможі (Франція). Розквіт 
Л. е. припадає на 15 — серед. 
17 ст. Спочатку виготовлялися ви¬ 
роби церк. (триптихи, платі в ки- 
образй), а згодом — і світського 
(скриньки, декоративні дошки для 
фасадів, платівки-портрети) ха¬ 
рактеру. В основі розписів — сю¬ 
жети флам., а з 16 ст.— італ. 
живопису. Серед відомих майст¬ 
рів: Нардон Пеніко, Жан II Пені- 
ко, К. Нуайє, Л. Лімозен. У серед. 
17 ст. вироби. Л. е. переходить до 
ювелірів та мініатюристів, а емале¬ 
вий посуд з 18 ст. витісняється 
фаянсовим та фарфоровим. В Ки¬ 
їв. музеї зх. та сх. мистецтва збе¬ 
рігаються Л. е. 15—17 ст. 
лімбн — місто на Сх. Коста-Рі¬ 
ки, адм. ц. провінції Лімон. Гол. 
порт країни на узбережжі Кариб¬ 
ського м. 3-цею сполучений з 
м. Сан-Хосе. 37,5 тис. ж. (1971). 
Вивіз бананів, какао, кокосових 
горіхів. Засн. 1880. 
ЛІМОНІТ (від грец. Лєіцсоу — лу¬ 
ка) — мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів; гелеподібна прихо- 
ванокристалічна відміна гетиту 
й лепідокрокіту РеО(ОН). Л.— 
осн. складова частина бурих за¬ 
лізняків. На Україні родовища 
Л. є на Керченському п-ові (див. 
Керченський залізорудний ба¬ 
сейн). 
ЛІМПдПО, Крокодилова ріка — 
ріка в Африці, в межах Пд.-Аф¬ 
риканської Республіки (ПАР) і 
Мозамбіку та на кордоні ПАР з 
Ботсваною і Зімбабве. Довж. 1600 
км, пл. бас. 440 тис. км2. Бере 
початок на пн. схилах височини 
Вітватерсранд, тече Мозамбіць¬ 
кою низовиною, впадає в Індійсь¬ 
кий ок. У верхів’ї маловодна, у 
пониззі в період літніх дощів рі- 

Ліма. Пласа де Армас. 

вень води підвищується на 5—7 м. 
Судноплавна на 160 км від гирла. 
Використовують для зрошування. 
ЛІМУЗЙН (франц. Іішоизіпе) — 
закритий кузов легкового авто¬ 
мобіля, в якому переднє сидіння 
відділено від задньої частини са¬ 
лону заскленою перегородкою. Ку¬ 
зови типу Л. (мал.) застосовують 
на великих автомобілях високого 
класу (в СРСР, напр., на ЗІЛ- 
114). 
ЛІМФА (лат. ІішрЬа, ІутрЬа — 
чиста вода, волога) — прозора жов¬ 
тувата рідина, що циркулює в 
лімфатичній системі людини та 
хребетних тварин. За хім. складом 
наближається до плазми крові. 
До складу Л. входять вода (94— 
96% ), білки (0,3—4% ), жири (бл. 
0,9%), солі (6л. 0,8%). Ці співвід¬ 
ношення змінюються залежно від 
обміну речовин, який в кожному 
органі має свої особливості. Так, 
Л., що відтікає від стінок кишеч¬ 
ника, містить 6л. 14% жиру. У Л. 
в невеликій кількості містяться 
лімфоцити, еозинофіли, моно¬ 
цити, поодинокі еритроцити. В 
Л. є фібриноген, тому вона здатна 
до зсідання, як і кров (див. Зсі¬ 
дання крові). Л. відіграє важливу 
роль у процесах обміну речовин, 
а також виконує захисні функції 
(див. Фагоцитоз). Див. також 
Лімфообіг, Лімфоутворення. 
ЛІМФАДЕНІТ (від лімфа і грец. 
абцу — залоза) — запалення лім¬ 
фатичних вузлів. Л.— вторинне 
захворювання, що виникає вна¬ 
слідок потрапляння в лімфатичні 
вузли збудників запалення (мік¬ 
робів, їхніх токсинів тощо). За¬ 
лежно від характеру збудників 
розрізняють Л. неспецифічний 
(звичайна гноєтворна інфекція) і 
специфічний (при туберкульозі, 
сифілісі та деяких ін. інфекціях). 
Перебіг гострий або хронічний. 
Найчастіше буває Л. шийних, пах¬ 
вових та пахвинних лімфатичних 
вузлів. Ознаки Л.: припухлість 
і болісність вузла, іноді почерво¬ 
ніння шкіри над вузлом, підви¬ 
щення т-ри тіла. Лікування 
здебільшого консервативне (фізіо¬ 
терапевтичні процедури, антибіо¬ 
тики тощо), при специфічному Л.— 
спрямоване на ліквідацію осн. 
захворювання, що спричинило Л., 
антибіотики, новокаїнова блокада 
тощо, при нагноєнні вузлів — хі¬ 
рургічне. м. П. Черенько. 
ЛІМФАНГГТ, лімфангоїт (від 
лімфа і грец. аууєїоу — судина) — 
запалення лімфатичних судин. 
Збудники — стрептококи, стафі¬ 
лококи, кишкова паличка та ін. 
Здебільшого Л. виникає як вторин¬ 
ний процес (інфекція заноситься 
плином лімфи до лімфатичних су¬ 
дин з вогнищ інфекції у шкірі 
тощо). Перебіг гострий або хроніч¬ 
ний. Ознаки: почервоніння (V ви¬ 
гляді смуг або розлите), боліс¬ 
ність і деяка набряклість шкіри, 
ущільнення. Одночасно підвищу¬ 
ється т-ра тіла, з’являється остуда, 
погіршується заг. стан. Ліку¬ 
вання спрямоване на усунення 
осн. захворювання, спокій ураже¬ 
ній частині тіла, медикаментозне, 
фіз. мето чи, рентгенотерапія, гря¬ 
зелікування тощо. 
Л. у тварин найчастіше вини¬ 
кає як вторинний процес, коли до 
лімфатичних судин потрапляють 
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і поширюються мікроби та їхні 
токсини (з вогнищ нагноєння тощо). 
У коней іноді спостерігається епі¬ 
зоотичний Л., збудником якого є 
криптокок (див. Коки). Перебіг 
хвороби гострий або хронічний. 
При поверхневому Л. спостеріга¬ 
ються почервоніння, болісність і 
набряк лімфатич. судин шкіри. 
Лі кування спрямовують на 
усунення основного захворювання, 
призначають антибіотики, суль¬ 
фаніламідні препарати, пов’язки, 
місцеве зогрівання, компреси, но¬ 
вокаїнову блокаду. При деяких 
формах — хірургічна операція. 
ЛІМФАТЙЧНА СИСТЕМА — су 
купність капілярів та ін. судин і 
утворів, що збирають лімфу з 
гканин і органів та відводять її у 
венозну систему у хребетних тва¬ 
рин і людини. У людини Л. с. 
складається з сітки лімфатичних 
судин та лімфатичних вузлів, 
лімфатичних стовбурів і двох 
лімфатичних проток. Л. с. бере 
участь у виведенні надлишку тка¬ 
нинної рідини і поверненні його у 
венозне русло, в поглинанні з 
тканин колоїдних розчинів білко¬ 
вих речовин, що не всмоктуються 
в кровоносні капіляри. Л. с. вхо^ 
дить до складу серцево-судинної 
системи. Л. с. починається у ткани¬ 
нах сіткою капілярів. З лімфатич¬ 
них капілярів формуються лім¬ 
фатичні судини дедалі більшого 
калібру, стінки яких вистелені 
ендотелієм, в їхньому просвіті 
знаходяться клапани, що спрямо¬ 
вують плин лімфи (див. Лімфо- 
обіг). Лімфатичні судини перери¬ 
ваються в лімфатичних вузлах 
(переходять у т. з. синуси). У ЛЮ; 

лини не мають Л. с. головний і 
спинний мозок, селезінка, хрящі, 
склера ока, кришталик, плацента. 
По Л. с. можуть поширюватись 
запальні процеси, клітини злоякіс¬ 
них пухлин. Захворюваннями Л. с. 
є лімфома, лімфогранулематоз, 
лімфаденіт та інші. 
ЛІМФАТЙЧНІ ВУЗЛЙ — утвори, 
що входять до складу лімфатич¬ 
ної системи у вищих хребетних тва¬ 
рин і людини. Виконують крово¬ 
творну та захисну функції. Л. в.— 
тільця здебільшого неправильно- 
округлої або бобовидної форми (ут¬ 
ворюють скупчення переважно на 
шиї, в паху, пахвовій ямці, черев¬ 
ній порожнині), зв’язані з лімфа¬ 
тичними судинами і складаються 
з замкнутої в сполучнотканинну 
капсулу ретикулярної тканини, 
в якій утворюються лімфоцити. 
Лімфа, що проходить крізь Л. в., 
збагачується на лімфоцити й по¬ 
збавляється сторонніх частинок. 
Принесені лімфою збудники хво¬ 
роб частково або цілком поглина¬ 
ються клітинами вузла (див. Фа¬ 
гоцитоз)', саме з цим пов’язана 
бар'єрна функція Л. в. При дея¬ 
ких захворюваннях Л. в. можуть 
значно збільшуватися (ангіна, па¬ 
ротит епідемічний та ін.). Див. 
також Лімфаденіт, Лімфограну¬ 
лематоз 
ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ, хво¬ 
роба Ходжкіна — захворювання 
пухлинної природи, що належить 
до групи злоякісних лімфом. Для 
Л. характерна поява в лімфатич¬ 
них вузлах і різних органах пух¬ 
линних вогнищ {гранулем), у яких 
наявні гігантські клітини Березов- 

ського—Штернберга або їхні попе¬ 
редники—клітини Ходжкіна. Впер¬ 
ше Л. описав (1832) англ. лікар 
Т. Ходжкін. При Л. уражуються 
лімфатич. вузли периферичні, 
черевної порожнини, середостіння 
тощо, а також печінка, селезінка, 
легені, плевра, шлунково-кишко¬ 
вий тракт, нервова система, шкіра 
та ін. органи. Спостерігаються 
хвилеподібна гарячка, пітливість, 
свербіж шкіри. В крові виникає 
нейтрофільний (див. Нейтрофіли) 
лейкоцитоз, зменшується кіль¬ 
кість лімфоцитів, збільшується 
швидкість осідання еритроцитів. 
За ступенем поширення процесу 
розрізняють 4 стадії Л. (1-а і 
2-а — локалізовані, 3-я і 4-а — 
генералізовані). Лікування: 
хірургічне (видалення уражених 
вузлів і селезінки при локалізо¬ 
ваних формах), променева тера¬ 
пія, хіміотерапія або в комбіна¬ 
ціях одна з однією. 

А. Ф. Романова. 

Л ІМФ(ЗМА (від лімфа і грец. бу- 
хшра — пухлина) — новоутворення 
лімфоїдної тканини, для якого 
характерний вогнищевий ріст. Л.— 
поняття збірне. В цю групу вхо¬ 
дять як справжні пухлини лімфо¬ 
їдної тканини (злоякісні Л., що 
мають системний характер^, так 
і локальні утвори в лімфатич¬ 
них вузлах, які виникають у зв’яз¬ 
ку з хронічним запаленням (т. з. 
доброякісні Л.). Вузли при добро¬ 
якісних Л. збільшуються поступо¬ 
во, схильні до самообмеження, 
заг. клінічних симптомів нема. 
Злоякісні Л. поділяються на лім¬ 
фогранулематоз і негранулематоз- 
ні Л. (лімфосаркома, ретикуло¬ 
саркома, пухлина Беркітта, мі¬ 
коз тощо). Лікування зло¬ 
якісних Л.: хірургічне, промене¬ 
ва терапія, хіміотерапія або в 
комбінаціях. А. Ф. Романова. 

ЛІМФО0БІГ — рух лімфи по 
лімфатичній системі. З тканин 
і органів лімфа просочується в 
лімфатичні капіляри, далі пере¬ 
ходить у відвідні лімфатичні су¬ 
дини, проходить крізь лімфатич¬ 
ні вузли, потрапляє в лімфатичні 
протоки і нарешті — у венозне 
русло біля серця. Л. зумовлюється 
тиском тканинної рідини, що безу 
перервно надходить у лімфатичні 
капіляри, скороченням скелетних 
м’язів, кровоносних і лімфатичних 
судин та ін. У риб, земноводних, 
плазунів і птахів Л. допомагають 
г. з. лімфатичні серця. У птахів, 
ссавців, у т. ч. у людини, Л. в 
одному напрямі забезпечують 
клапани лімфатичних судин. 
ЛІМФОУТВбРЕННЯ — процес 
утворення лімфи. Існує кілька 
теорій Л., що доповнюють одна 
одну. Найбільше значення має 
фільтраційна теорія, 
за якою Л. є наслідком фільтрації 
рідкої частини крові крізь стінки 
капілярів. Для здійснення філь¬ 
трації має значення проникність 
стінок кровоносних і лімфатичних 
капілярів, різниця гідростатичного 
тиску і осмотичного тиску крові 
й тканин, функціональний стан 
органів тощо. В останні роки вва¬ 
жають, що у Л. активну участь бе¬ 
руть капіляри, які одні речовини 
пропускають, ін.— затримують. 
Процес Л. підпорядкований систе¬ 
мі нейро-гуморальної регуляції. 

ЛІМФОЦЙТИ (від лімфа і грец. 
иіЗто£ — клітина) — одна з форм 
лейкоцитів хребетних тварин і лю¬ 
дини. Належать до групи аграну¬ 
лоцитів. Л. людини — клітини ку¬ 
лястої форми, мають велике круг¬ 
ле або бобовидне ядро, оточене 
багатою на рибосоми цитоплазмою. 
У ссавців, у т. ч. у людини, Л. 
утворюються з клітин — поперед¬ 
ників лімфопоезу (див. малюнок 
до ст. Кровотворення) і потім 
мігрують у певні ділянки селе¬ 
зінки і в лімфатичні вузли. Л. 
здатні до амебоїдного руху, вико¬ 
нують захисну функцію (здат¬ 
ні до фагоцитозу, беруть участь 
в утворенні антитіл). 
ЛІНГВГСТИКА (франц. Ііпдиізіі- 
яие, від лат. Ііпдиа — мова) — 
наука про мову й мовлення, те 
саме, що й мовознавство. Слово 
«лінгвістика» є складовою части¬ 
ною багатьох мовознавчих термі¬ 
нів: внутрішня лінгвістика, зов¬ 
нішня лінгвістика, лінгвістика 
ареальна, математична лінгві¬ 
стика, макролінгвістика, мікро- 
лінгвістика та ін. 
ЛІНГВГСТИКА АРЕАЛЬНА — 
розділ мовознавства, що вивчає 
давні мовні ареали на основі су¬ 
часного поширення мовних явищ. 
Особливу увагу приділяє діахро¬ 
нічному (див. Діахронія) дослід¬ 
женню лінгвістичних ареалів і 
вивченню тер. поширення мови, 
її взаємодії з суміжними мовами 
та діалектами. Л. а. ототожнюва¬ 
ли з лінгвістичною географією. 
Об’єкти цих близьких дисциплін 
продовжують розмежовуватися все 
чіткіше: лінгвогеографія обмежу¬ 
ється синхронічним (див. Синхро¬ 
нія) аспектом розгляду тер. роз¬ 
міщення мовних явищ, а Л. а.— 
діахронічним. М. М. Онишкевич. 

ЛІНГВІСТИКА ПРИКЛАДНА — 
частина мовознавства, яка роз¬ 
в’язує практичні завдання. До 
традиційних завдань Л. п. нале¬ 
жать наук.- тех. переклад, укла¬ 
дання мовних словників, створен¬ 
ня й удосконалення систем писем¬ 
ності для безписемних народів, а 
також для людей з ушкодженими 
органами чуття, дешифрування 
писемностей (невідомих чи забу¬ 
тих), створення штучних мов, вив¬ 
чення афазії тощо. До нових зав¬ 
дань Л. п., для розв’язування яких 
застосовують структурні й матем. 
методи й використовують електрон¬ 
но-обчислювальну техніку, вхо¬ 
дять: машинний переклад, автома¬ 
тичний синтез усного мовлення 
(створення читаючих пристроїв), 
створення інформаційних мов, ав¬ 
томат. реферування й анотування 
текстів, створення мов для спілку¬ 
вання людини з машиною, укладан¬ 
ня частотних словників тощо. Нові 
методи застосовуються й під час 
розробки традиційних завдань 
Л. п. (використання ЕОМ для 
дешифрування майя письма тощо). 
Літ.: Звегинцев В. А. Теоретическая 
и прикладная лингвистика. М., 1968; 
Пиотровский Р. Г. Текст, машина, че- 
ловек. Л., 1975. Ф. О. Нікітіна 

ЛІНГВІСТИКА тексту — роз- 
діл лінгвістики, предметом дослі¬ 
дження якого є текст як мінімальна 
одиниця мовної комунікації, що 
має відносну смислову й структур¬ 
ну єдність і відносну самостійність. 
Л. т. вивчає переважно три групи 

ЛІНГВІСТИКА 
ТЕКСТУ 

Лімозька емаль. 
П. Куртейс. Медальйон 
із зображенням рим¬ 
ського імператора Тіта. 
3-я чверть 16 ст. 

12 уре, т. 6 
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ЛІНГВІСТИЧНА 
ГЕОГРАФІЯ 

Мал. 1. Хід променів 
у лінзі: 
а — збирній; б — роз- 
сіювальній. 

Кт' 
г ^ 

X ї Х' 

Мал. 2. Побудова 
зображення. яке дає 
лінза: 
а, б — збирна; в — роз- 
сіювальна. 

М. Лінгнер. Селянська 
війна. Темпера. 1952— 
55. Музей історії Ні¬ 
меччини. Берлін. 

явищ: міжфразові зв’язки, над¬ 
фразні єдності, властивості тексту 
в цілому. 
ЛІНГВІСТИЧНА ГЕОГРАФІЯ, 
лінгвогеографія, діалектографія — 
метод дослідження в діалектоло¬ 
гії. Л. г. вивчає діалектні явища в 
зв’язку з їхнім геогр. поширенням. 
Розрізняють два осн. етапи до¬ 
слідження методом Л. г.: картогра¬ 
фування, тобто нанесення зістав- 
люваних діалектних явищ на геогр. 
карту за допомогою різних графіч¬ 
них засобів (знаків, ізоглос, штри¬ 
хування тощо), і інтерпретація 
лінгвістичних карт. Виникла Л. г. 
в кін. 19 — на поч. 20 ст. в зв’язку 
з роботою над підготовкою нім. 
і франц. діалектологічних атласів. 
У вітчизн. науці вивчення діалект¬ 
них розрізнень у їхньому тер. ви¬ 
явленні започаткував І. Срезнев- 
ський. К. Михальчук до праці 
«Наріччя, піднаріччя й говори Пів¬ 
денної Росії в зв’язку з наріччями 
Галичини» (1877) додав першу 
карту укр. говорів, де на підставі 
комплексу фонетичних і морфоло¬ 
гічних явищ визначив межі наріч 
та менших діалектних угруповань. 
На укр. матеріалі Л. г. вперше ши¬ 
роко застосував 1929 П. Бузук 
у праці «Діалектологічний нарис 
Полтавщини» (тут подано й перші 
лінгвістичні карти). Щодо принци¬ 
пів і методів картографування 
в Л. г. є три осн. школи (напря¬ 
ми) — нім., франц. і радянська. 
Опубліковано багато праць з Л. г., 
створено велику кількість загаль- 
нонац. і регіональних атласів. 
Літ.: Вопросьі теории лингвистической 
географии. М., 1962; Дзендзелівсь- 
кий Й. О. Лінгвістичний атлас укра¬ 
їнських народних говорів Закарпат¬ 
ської області (Лексика), ч. 1 — 2. Уж¬ 
город, 1958—60. 

Й, О. Дзендзелівський. 

ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОС0ФІЯ, 
лінгвістичного аналізу філософія, 
філософія звичайної мови — на¬ 
прям аналітичної філософії, одна 
з форм неопозитивізму. Виникла 
в 40-х рр. 20 ст. у Великобританії 
(«пізній» Л. Вітгенгитейн, Дж. 
Райл, Дж. Уїсдом, Дж. Остін, 
П. Стросон та ін.) і набула поши¬ 
рення в США (М. Блек, Н. Мал- 
колм, М. Лазеровіц та ін.). Своє¬ 
рідність Л. ф. як аналітичної фі¬ 
лософії полягає в аналізі звичайної 
повсякденної мови. На відміну 
від логічного позитивізму, Л. ф. 
заперечує або принижує пізнаваль¬ 
ні можливості наук, апарату штуч¬ 
них, у т. ч. логіко-матем., мов 
в аналізі звичайної мови. Своєрід¬ 
ність Л. ф. як форми неопозитивіз¬ 
му полягає в запереченні раціо¬ 
нального світоглядного змісту по¬ 
ложень філософії як аномалій, 
деформацій звичайної мови, що 

нібито виникають внаслідок пору¬ 
шення правил граматики. 

Г. А. Заїченко. 
ЛІНГВІСТЙЧНИИ ЗАКбН —за- 
кономірне співвідношення елемен¬ 
тів мовної структури в синхроніч¬ 
ному плані (див. Синхронія) чи 
діахронічному (див. Діахронія). 
Л. з. може виявлятися в одній 
конкретній мові, в певній групі 
чи в усіх без винятку мовах. Л. з., 
властиві всім мовам, належать до 
універсалій лінгвістичних. Почи¬ 
наючи з 19 ст. були спроби встано¬ 
вити Л. з., яким визначався б 
заг. розвиток мови,— т. з. принцип 
найменшого зусилля Дж. Ціпфа, 
принцип економії в мові А. Мар- 
тіне, бінарна теорія Р. Якобсона 
та інші. Ці пошуки безпідставні, 
бо заг. розвиток мови зумовлюється 
її сусп. функціонуванням, а не 
якимось окремим, хоч би й універ¬ 
сальним, законом. 
Літ.: Звегинцев В. А. Очерки по обще- 
му язьїкознанию. М., 1962; Мартине 
А. Принцип зкономии в фонетических 
изменениях. Пер. с франц. М., 1960. 

В. Т. Коломієць. 
ЛГНГНЕР (Ьіпспег) Макс (17.XI 
1888, Лейпціг — 14.III 1959, Бер¬ 
лін) — нім. живописець і графік 
(НДР), член Нім. академії мис¬ 
тецтв (з 1950). В 1907—13 навчався 
в Дрезден. АМ. Брав участь у {Сіль¬ 
ському повстанні 1918. В 1928— 
49 працював у Парижі, співробіт¬ 
ничав у комуністичній пресі (член 
Франц. компартії). Учасник Руху 
Опору. З 1949 професор Вищої 
школи образотворчого та приклад¬ 
ного мист. в Берліні (НДР). Ство¬ 
рював малюнки для газет, іл. до 
книжок, плакати, станкові цикли 
картин («Передмістя Парижа», 
1930—38), панно («Будівництво 
НДР», 1952—53, в Будинку мініс¬ 
терств у Берліні; «Селянська вій¬ 
на», 1952—55). Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Живо¬ 
пис, т. 4, с. 120—121. 
ЛҐНДГРЕН (Ілпбдгеп) Астрід Ан- 
на Емілія (н. 14.XI 1907, Віммербю) 
— швед, письменниця. Популяр¬ 
ність здобула трилогією «Пеппі 
Довгапанчоха» (1945—48). Автор 
сповнених гумору, написаних з 
знанням дит. психології книг 
«Знаменитий детектив Блюмк- 
віст» (1946), «Ми всі з Буллер- 
бю» (1946—52), «Расмус-бродяга» 
(1956), «Ми — на острові Сальт- 
крока» (1964) та ін. У багатьох тво¬ 
рах реалістичні елементи поєдну¬ 
ються з казкою —«Міо, мій Міо» 
(1954), «Три повісті про Малого і 
Карлсона, що живе на даху» (1955 
—68), трилогія «Еміль з Леннебер- 
ги» (1963—70), «Брати Лев’яче 
Серце» (1977). Багато творів Л. 
екранізовано. 
Те.: Укр. перекл.— Малий і 
Карлсон, що живе на даху. К., 1963; 
Карлсон прилітає знову. К.р 1965; 
Знаменитий детектив Блюмквіст. 
К.» 1968; Нові пригоди Карлсона, що 
живе на даху. К., 1971; Пеппі Довга¬ 
панчоха. К., 1977; Рос. перек л.— 
Расмус-бродяга. Л., 1963; Мм — на 
острове Сальткрока. Л., 1971. 

О. Д. Сенюк. 
ЛІН ДЕР (Ілпсіег) Макс (справж. 
ім’я та прізв.— Габрієль Лев’єль; 
16.XII 1883, Сен-Лубес, деп. Жі- 
ронда — ЗО.Х 1925, Париж) — 
франц. кіноактор. Акторську осві¬ 
ту здобув у консерваторії в Бордо. 
До 1908 виступав у театрах «Ам- 
біпо» та «Вар’єте» (Париж). З 1905 

знімався в кіно в серії корот¬ 
кометражних комедій («Макс 
шукає наречену», «Макс-тореадор», 
«Макс і лікарка» та ін.). Л. пер¬ 
шим у світовому кіно перейшов 
від бездумного комізму до відтво¬ 
рення побутової достовірності, тон¬ 
кої іронії. Ін. фільми: «Три мушке¬ 
тери» (1921), «Сім років нещастя» 
(1922), «Король цирку» (1924). 
Знімався також у США та Австрії. 
В 1963 випущено фільм «У компа¬ 
нії Макса Ліндера». 
ЛГНДСЕЙ (Ьіпсиау) Джек (н. 
20.Х 1900, Мельбурн, Австралія) 
— англ. письменник, критик, 
громад, діяч. Член Компартії Ве¬ 
ликобританії з 1941. Романи «Ми 
повернемось» (1942), «Вище за 
страх» (1943), зб. віршів «Другий 
фронт» (1944) мають антифашист, 
спрямування. В романах «1649. 
Історія одного року» (1938), «Лю¬ 
ди сорок восьмого року» (1948), 
«Багаття у Смітфілді» (1950), 
«Місто-потвора. Лондон часів Д. 
Дефо 1688—1730» (1978) показав 
революц. боротьбу нар. мас. Епо¬ 
пея «Британський шлях» (1953— 
63) — про сучас. Англію, про все- 
зростаючу роль її робітничого кла¬ 
су. Виступає як публіцист, літе¬ 
ратурознавець (монографії про Ч. 
Діккенса, 1949; Дж. Мередіта, 
1955; кн. «Трубадури і їхній світ 
XII і XIII століть», 1976), історик 
(праці про У. Тайлера, 1964), мис¬ 
тецтвознавець (дослідження про- 
Г. Курбе, 1973; та ін.). Видав дві 
антології своїх перекладів «Ро¬ 
сійська поезія 1917—1955» (1957) 
і «Сучасна російська поезія» 
(1960). Переклав шість віршів 
Т. Шевченка (1939). В 1949 
вперше відвідав СРСР, зокре¬ 
ма Україну. Автор кн. «Світ май¬ 
бутнього. Щоденник подорожі по 
Радянському Союзу» (1950) й пое¬ 
тичного циклу «Три листи до Ми¬ 
коли Тихонова» (1950). Нагородже¬ 
ний рад. орденом «Знак Пошани». 
Те.: Укр. перекл.— Бунт си¬ 
нів. К., 1964; Втікачі. К., 1978; Рос. 
перекл.— Весна, которую пре дали. 
М., 1955; Твой дом. М., 1961; Ганни- 
бал. М., 1962; Маски и лица. М.. 
1965; Подземньїй гром. М., 1970. 
Літ.: Лопьірев Н. Т. Послевоеннме 
романьї Джека Линдсея. М., 1959; 
Лопирьов М. Т. Герої, яким належить 
майбутнє. «Всесвіт», 1961. № 1. 

Р. П. Зорівчак. 

ЛІНЄН (Ьупеп) Феодор (н. 6.IV 
1911, Мюнхен) — нім. біохімік, 
філософ. Член Нім. академії при¬ 
рододослідників «Леопольдіна» (з 
1959) і Нац. АН США (з 1962). 
Професор Мюнхенського ун-ту 
(з 1947). З 1954 — директор Ін-ту 
хімії клітини в Мюнхені. Осн. 
праці — з біохімії обміну речовин, 
окислення жирних кислот в ор¬ 
ганізмі, активування ацетату. Но¬ 
белівська премія (1964: разом з 
К. Б лохом) за дослідження біосин¬ 
тезу холестерину й жирних кислот. 
ЛГНЗА (нім. ІЛП5Є, від лат. 1еп5 — 
сочевиця) — прозоре для світло¬ 
вих променів тіло, яке обмежене 
двома криволінійними (або криво¬ 
лінійною і плоскою) заломлюючи¬ 
ми поверхнями і має вісь або пло¬ 
щини симетрії; один з осн. елемен¬ 
тів оптичних систем. Найпошире¬ 
нішими є Л. з сферичними поверх¬ 
нями. Л. наз. тонкою, якщо її 
товщина мала порівняно з радіу¬ 
сами кривини Гі і г2 заломлюючих 
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поверхонь, і товстою — в против¬ 
ному разі. Пряма, проведена через 
центри кривини поверхонь Л., 
наз. її головною оптич¬ 
ною віссю. Вважають, що в 
тонкій Л. точки перетину гол. оп¬ 
тичної осі з обома заломлюючими 
поверхнями зливаються в одну 
точку О — т. 3. оптичний 
центр Л. (мал. 1). Прямі, які 
проходять через оптичний центр 
і не збігаються з гол. оптичною віс¬ 
сю, наз. побічними оптичними 
осями. Світлові промені, пройшов¬ 
ши крізь Л. вздовж оптичних осей, 
не зазнають заломлення. Розріз¬ 
няють з б и р н і (додатні) та 
розсіювальнї (від’ємні) Л. 
Пучок паралельних до гол. оптич¬ 
ної осі променів після проходжен¬ 
ня крізь збирну Л. сходиться в 
одній точці—т. з. головному 
фокусі. Такий же пучок при 
виході з розсіювальної Л. буде роз¬ 
біжним, при цьому продовження 
променів перетинаються в точці — 
т. з. уявному гол. фокусі. Віддаль 
між оптичним центром і фокусом 
Л. наз. фокусною віддал¬ 
лю. В Л. розрізняють два гол. 
фокуси — передній Р та задній 
Р і дві фокусні віддалі — передню 
І та задню і'. Фокусну віддаль 
вважають додатною, якщо напрям 
її відліку збігається з напрямом 
поширення променів, і від’ємною 
— у противному разі. Якщо з обох 
боків Л. одне й те саме середовище 
(напр., повітря), то / = — /+ Ве¬ 
личина, обернена фокусній від¬ 
далі, наз. оптичною силою 
і для тонкої Л. в повітрі визна¬ 
чається формулою: Ф = Мі = 
= (П — 1) (1/Гі — 1/Т2 ), де 72 — 
заломлення показник речовини, 
з якої виготовлено Л. Розсіюваль- 
на Л. завжди дає уявне зображення 
предмета, збирна — дійсне або 
уявне (залежно від віддалі пред¬ 
мета до Л.). Побудову зображення 
точки предмета, яке дає Л., здійс¬ 
нюють звичайно за допомогою двох 
променів, один з яких проходить 
через оптичний центр Л., а інший 
падає паралельно до гол. оптичної 
осі (мал. 2). Віддалі від оптичного 
центра Л. до предмета (я) та його 
зображення (.х') пов’язані між со¬ 
бою т. з. формулою лінзи: 1 їх' — 
— Мх = І//7 = ф. Див. також 
Збільшення оптичне. 
ЛІНЗА в геології — форма 
залягання гірських порід і покла¬ 
дів руд. Являє собою овальне 
або округле мінеральне тіло, тов¬ 
щина якого найбільша в серед, 
частині й зменшується до країв. 
Потужність Л. невелика (від кіль¬ 
кох сантиметрів до кількох метрів) 
порівняно з протяжністю (від 
кількох метрів до 1 км і більше). 
Див. Залягання гірських порід. 
ЛІНЙВЦЕВІ (Вгабуробісіае) — 
родина ссавців ряду неповно¬ 
зубих. Довжина тіла 50—64 см, 
густий волосяний покрив бурувато- 
сірого кольору, часто з зеленуватим 
відтінком, зумовленим тим, що в 
ньому розвиваються синьо-зелені 
водорості. Шийних хребців 6—9 
(у всіх ін. ссавців 7). Передні кін¬ 
цівки дво- або трипалі, довші від 
задніх, мають міцні, гачкоподібні 
кігті. Т-ра тіла може знижуватись 
до 24—33°, дихання та кровообіг 
уповільнені. 5 видів (2 роди), 
пошир, у вологих тропіч. лісах 

Пд. і Центр. Америки; найвідо- 
міші—двопалий лінивець (СЬоІое- 
риз сіібасіуіиз), трипалий лінивець 
(Вгабуриз ігібасіуіиз). Весь час 
Л. проводять на деревах, поче¬ 
пившись за гілки донизу спиною. 
Пересуваються дуже повільно. Рос¬ 
линоїдні. Тримаються поодинці 
або парами. Самка раз на рік піс¬ 
ля 4—6 міс. вагітності народжує 
1 маля. Л.— мисливські тварини 
(використовуються м’ясо, шкура, 
кігті). Ошийниковий лінивець 
(В. іогчиаіиз) включений до Чер¬ 
воної книги. В. О. Топачевський. 
ЛІНЙЦЬКА Любов Павлівна (за 
чоловіком—Загорська; 27.XII 1865, 
слобода Преображенська, тепер 
с. Преображенське Васильківсько¬ 
го р-ну Дніпропетровської обл.— 
5.ІІ 1924, Київ) — укр. рад. 
актриса. Закінчила Харків, гімна 
зію. Брала участь в аматорських 
виставах. Сценічну діяльність по¬ 
чала 1887 в рос. трупі Муравйова- 
Михайлова. В 1889 дебютувала в 
ролі Наталки («Наталка Полтав¬ 
ка» Котляревського) в Трупі М. Л. 
Кропивницького. Працювала в тру¬ 
пі П. К. Саксаганського (1892— 
1909, з перервою), в Театрі Мико¬ 
ли Садовського (1909—15), в «То¬ 
варистві українських акторів за 
участю М. К. Заньковецької та 
П. К. Саксаганського під орудою 
І. О. Мар’яненка» (1915—18) та 
ін. Творчій індивідуальності Л. 
були близькі романтичні, сильні 
характери героїнь: Галя («Назар 
Сто доля» Шевченка), Маруся Бо- 
гуславка (однойменна п’єса Ста- 
рицького), Тетяна, Варка («Бон¬ 
дарівна», «Безталанна» Карпенка- 
Карого), Наталя («Лимерівна» П. 
Мирного), Зінька («Дві сім’ї» Кро¬ 
пивницького), Вишневська («Теп¬ 
леньке місце» Островського), Естер- 
ка («За синім морем» Я. Гордіна) 
та ін. Знімалась у кіно. 
Літ.: Любов Павлівна Ліницька. К., 
1957. „ Є. С. Хлібцевич. 
ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ УЩЇЛЬНЕННЯ — 
концентрація В ОДНІЙ лінії елект¬ 
ричних сигналів від багатьох або¬ 
нентів для одночасного і незалеж¬ 
ного обміну між ними інформацією, 
яка передається з використанням 
одного або різних видів зв’язку; 
основа побудови багатоканаль¬ 
ного зв'язку. Розрізняють ущіль¬ 
нення частотне (найпоширеніше) і 
часове. В разі частотного ущіль¬ 
нення сигналам кожного каналу 
зв'язку відводиться певна (чітко 
обмежена) частина робочого діа¬ 
пазону частот лінії зв'язку. При 
часовому ущільненні кожний та¬ 
кий канал періодично (по черзі) 

Л. П. Ліницька в ролях Галі («Назар 
Стодоля» Т. Шевченка) і Харитини 
(«Наймичка» І. Карпенка-Карого). 

підключають на деякий час до лі¬ 
нії зв’язку. Вперше в світі Л. з. у. 
запропонував і демонстрував 
(1880) у Київському ун-ті Г. Г. 
Ігнатьєв. До Л. з. у. вдаються 
на міжміських лініях зв’язку 
великої протяжності, а також на 
лініях внутрішньообласного, ра¬ 
йонного і міського зв’язку (напр., 
між АТС). /О. П. Пархомов. 
ЛІНГЙКА — інструмент, за допо¬ 
могою якого проводять лінії на 
площині, виконують лінійні вимі¬ 
рювання і деякі обчислювання. На 
Л., як правило, нанесено шкалу 
(або шкали), ціна поділки якої 
залежить від призначення інстру¬ 
мента. На деяких Л. є довідкові 
дані (значення одиниць фіз. ве¬ 
личин, таблиця множення та ін.), 
спец, пристрої (напр., лупи). Роз¬ 
різняють Л. прямі (у т. ч. рейсши¬ 
ни), трикутні (косинці) і фігурні 
(напр., лекала). Вони бувають 
масштабні (ними розміри з одного 
масштабу переводять в інший), 
перевірочні (для визначення пря¬ 
молінійності поверхонь), логариф¬ 
мічні (див. Логарифмічна лінійка). 
ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ — най 
простіший вид математичної за¬ 
лежності. Стосується гол. чином 
елементів лінійного простору над 
деяким полем. Елементи Хі% ..., Хк 
лінійного простору Ь над полем 
Р наз. лінійно залежни- 
м и, якщо існують я,, ..., ак з Р, 
одночасно не рівні нулеві і такі, 
що ахХі + ... + акХк = 0, де у 
правій частині стоїть нульовий 
елемент простору Б. Так, в тг-вимір- 
ному векторному просторі 
будь-які тг + 1 вектори лінійно за¬ 
лежні й існує тг лінійно незалежних 
векторів — базис простору. Не¬ 
обхідною і достатньою умовою 
Л. з. тг векторів з Кп є рівність ну¬ 
леві визначника, складеного з 
координат цих векторів (див. 
Лінійні рівняння). Зокрема, при 
тг = 2 ця умова означає, що обидва 
вектори лежать на одній прямій. 
Питання про Л. з. неперервних 
функцій ф, (*), ...» Фп (*)> заданих 
на відрізку а ^ х ^ Ь, зводиться 
до питання про рівність нулеві 
т. з. визначника Грама, елементи 
якого обчислюють за формулами 

Ь 

аи= § Ф, (*) Ф> (х) • дх\ 
а 
І у І = 1, ...» 72. 

Літ.: Завало С. Т., Костарчук В. М., 
Хацет Б. І. Алгебра і теорія чисел, 
ч. 1—2. К., 1974—76; Кострикин А. И. 
Введение в алгебру. М., 1977. 

Я. П. Сисак. 
ЛІНГЙНА ФбРМА — однорід¬ 
ний многочлен першого степеня. 
Див. Форма в математиці. 
ЛІНЇЙНА ФУНКЦІЯ — функція 
вигляду у = кх + Ь. Графіком 
Л. ф. (мал.) є пряма, що відсікає 
від осі ОУ відрізок, рівний Ьу і 
кутовий коефіцієнт (І£ ф) якої 
дорівнює к. Якщо Ь = 0, Л. ф. 
наз. однорідною, її графік зображає 
пряму пропорційну залежність: у = 
= кх. Розглядають також Л. ф. від 
кількох змінних: ї (хх, х2} ..., х„) = 
= а0 + аххх + а2х2 + ... ^+ 
+ апхп} де а0у аІУ а2і ..., ап — дійс¬ 
ні числа. Л. ф. широко використо¬ 
вують у фізиці та техніці для зо¬ 
браження (часто наближеного) 
функціональної залежності між 
фіз. величинами. Іл. с. 180. 

ЛІНІЙНА 
ФУНКЦІЯ 

Л. П. Ліницька. 

З 

Лінза в геології(схсма). 
/ — глини; 2 — лінза 
пісків; 3 — кристалічні 
породи. 

Лінивцеві. Двопалий 
лінивець, або унау. 

12' 



180 
ЛІНІЙНИЙ 
КОРАБЕЛЬ 

Графік лінійної функ¬ 
ції у = 2х -ь 5: ф — 
кут МІЖ прямою І ДО; 

датним напрямом осі 
ОХ (Ір ф = 2). 

Лінійний корабель. 

Лінійно-стрічкової 
кераміки культура. 
Речі з пам’яток: 
1» 2 — глиняні горщи¬ 
ки; 3 — кістяне шило; 
4 — крем’яне знаряд¬ 
дя; 5 — фрагмент слан¬ 
цевого долота. 

Ліннея північна. Росли¬ 
на і квітка (в розрізі). 

ЛІНІЙНИЙ КОРАБЕЛЬ, 
лінкор — клас бойових кораб¬ 
лів. У вітрильному військ, флоті 
великий 3-щогловий корабель. Вів 
вогонь з гармат у кільватерній ко¬ 
лоні (лінії мор. бою) — звідси назва 
«лінійний корабель». Згодом ця 
назва перейшла й до військ, броне¬ 
носних кораблів парового флоту. 
Л. к.— головна сила ВМФ під час 
1-ї та 2-ї світових воєн. Признача¬ 
лися для знищення військ, кораб¬ 
лів, берегових укріплень, батарей. 
Л. к. мали водотоннажність 20—64 
тис. тонн, швидкість — 37—64 
км/г, броню — 300—450 мм, 8— 
12 гармат калібру 280—460 мм. 
Втратили своє значення з розвит¬ 
ком бойової реактивної авіації та 
ракетної зброї. 
ЛІНГЙНИЙ ПРбСТІР — те саме, 
що й векторний простір. 
ЛІНГЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ 
РІВНЯННЯ — диференціальні 
рівняння, в які невідома функція 
та її похідні входять лінійно. Якщо 
невідома функція залежить від 
однієї змінної, то Л. д. р. має ви¬ 
гляд: 

00 (*) уМ (X) і- рх (X) уІЛ—1) (X) + 

4- • + Рп(х) у (х) = І (до. (1) 

деРо (х) & 0, рх (*), ..., рп (*) (кое¬ 
фіцієнти) і ^ (д:) (вільний член) — 
відомі функції, визначені на ін¬ 
тервалі а < х < Ь} У (х) — шу¬ 
кана функція,у(п) (х),у(п~і> (х),..., 
У{і\х)— її похідні. При ( (х) = 
= 0 рівняння (1) наз. о д н о р і д- 
н и м. Для нього при умовах 
Ро(х) 0 і неперервності коефі¬ 
цієнтів на інтервалі а < х < Ь іс¬ 
нує система уЛ (*), ..., у„ (х) лі¬ 
нійно незалежних (див. Ліній¬ 
на залежність) розв’язків (фунда¬ 
ментальна система). Будь-який 
розв’язок рівняння (1) можна по¬ 
дати у вигляді 

у (до = уй (х) + СіУі (х) 4- • • • 4- 

+ СпУп <х>- 

Д еС„ ..., Сп — сталі, у о (х) дорів¬ 
нює нулеві, якщо ^ (я) = 0, і зна¬ 
ходиться шляхом інтегрування, 
якщо / (х) ^ 0. Фундаментальна 
система розв’язків однорідного 
Л. д. р. з постійними коеф. пов¬ 
ністю визначається коренями ха¬ 
рактеристичного рівняння. 

/. В. Скрипник. 

ЛІНГЙНІ ПРИСКОРЮВАЧІ — 
прискорювачі заряджених части¬ 
нок, в яких траєкторії руху части¬ 
нок близькі до прямих ліній. Роз¬ 
різняють: високовольтніЛ. 
п., в яких частинки прискорюються 
постійним електр. полем між елект¬ 
родами прискорюючої системи, на 
які подається напруга від високо¬ 
вольтного генератора (напр., Ван 
де Граафа генератора); індук¬ 
цій н і Л. п., в яких для приско¬ 
рення використовується ерс індук¬ 
ції, що виникає при зміні кіль¬ 
цеподібного магн. поля; р е з о - 
нансніЛ. п.,в яких прискорен¬ 
ня здійснюється високочастотним 
електр. полем. Застосовують у 
дослідженнях з ядерної й нейтрон¬ 
ної фізики, а також у металургії, 
медицині тощо. 
ЛІНГЙНІ РІВНЯННЯ — рівняння 
вигляду аххА + а^с2 + ... + а„х„ = 
= Ь, деаі} а2}..., ап і Ь — дані числа 
(взагалі кажучи, комплексні). 

Кілька Л. р. відносно одних і тих 
самих невідомих наз. систе¬ 
мою Л. р.: 
аих, + а12хг + ■ ■ ■ + аіпх„ = Ь, | 

а21Х1 + аг2Х2 + * - • "І" а2пХП — ^2 I 

Розв’язком системи наз. на¬ 
бір чисел (си с2, ..., с„), які всі 
рівняння перетворюють на тотож¬ 
ності після підстановки їх замість 
відповідних невідомих. Коли т = 
— п, то з коеф. при невідомих 
складають визначник О системи. 
Якщо й ^ 0, система має єдиний 
розв’язок; його знаходять за Кра- 
мера правилом. При 0 = 0 систе¬ 
ма або не має жодного розв’язку, 
або має безліч розв’язків. Якщо 
Ь\ = Ь2 — ... = Ь„ = 0, то систе¬ 
ма Л. р. наз. однорідною; 
вона має ненульові розв’язки лише 

при 0 = 0. Якщо (*?, х°2, ..., х°п) 

— один з них, то між векторами 
{аи> а2і, . „, апі)у і = 1, 2, ..., п 
існує лінійна залежність, коеф. 

якої дорівнюють числам х°, х°у ... 
і ? 

..., Хп. Коли т п, питання про 
існування розв’язків системи зво¬ 
диться до питання про рівність 

рангів осн. Ц аи || { ~ {’ * ’ ” та роз¬ 

ширеної Ц аи; Ь( Ц \ “ 1 ’ ;;” ^ 

матриць цієї системи: вона має 
розв’язки при рівності цих ран¬ 
гів і не має в противному разі. 
Літ. Див. до ст. Лінійна залежність. 
ЛІНГЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРА¬ 
МІКИ КУЛЬТУРА — археологіч¬ 
на культура часів раннього неолі¬ 
ту на території Зх., Середньої та 
Сх. Європи. В СРСР пам’ятки 
Л.-с. к. к. (датуються 5-м тис. до 
н. е. ) поширені на тер. Молдавії 
та України (у Верхньому Придні¬ 
стров’ї та на Зх. Волині). Для по¬ 
селень Л.-с. к. к. на тер. УРСР 
(див. Незвиське поселення) ха¬ 
рактерними є заглиблені напів- 
землянкові житла з вогнищами й 
госп. ямами біля них. Поховання— 
з обрядом трупопокладення і тру- 
поспалення. Для кераміки Л.-с. к. 
к. характерні тонкостінні посуди¬ 
ни кулястої форми з порівняно ши¬ 
рокою шийкою (оздоблені врізним 
стрічковим орнаментом у вигляді 
спіралей, зигзага, дуг, кутів, від¬ 
різків прямих ліній, а також округ¬ 
лими ямками та наліпами), ку¬ 
хонний посуд (кулясті посудини 
та миски, прикрашені ямками і 
рельєфним орнаментом) тощо. Се¬ 
ред крем’яних виробів — ножовид- 
ні пластини, скребки, вкладні до 
серпів, різці, свердла, кам’яні 
зернотерки й розтирачі, долота, 
тесла, накогіечники стріл тощо. 
Основним заняттям носіїв Л.-с. 
к. к. було землеробство й скотар¬ 
ство. 
Літ.: Пам’ятки культури лінійно- 
стрічкової кераміки. В кн.: Археоло¬ 
гія Української РСР, т. 1. К., 1971. 

І5. Г. Збенович. 
ЛІНГИЧАСТІ СПЕКТРИ — спек- 
три оптичні, які складаються з 
окремих спектральних ліній. 
ЛГНІЯ (лат. Ііпеа, букв.— лляна 
нитка) — геометричне поняття, 
точне і загальне визначення якого 
у різних розділах геометрії різне. 

В елементарній геометрії вивча¬ 
ють прямі Л., їхні відрізки, лама¬ 
ні Л., кола та їхні дуги. Л. зада¬ 
ють алгебр, чи трансцендентними 
(див. Архімеда спіраль, Квадра- 
триса, Ланцюгова лінія, Тракт- 
риса) рівняннями, у параметрич¬ 
ній формі та різними спец, спосо¬ 
бами (див. Гіперболічна спіраль, 
Гіпоциклоїди та епіциклоїди, 
Клотоїда, Конхоїда кривої, Тро¬ 
хоїда, Циклоїда).Л. першого (пря¬ 
мі) та другого (конічні перерізи) 
порядку, тобто Л., що визначають¬ 
ся алгебраїчним рівнянням від 
двох змінних 1-го чи 2-го порядку 
відповідно, вивчають в аналітич¬ 
ній геометрії на площині. Якщо 
порядок алгебр, рівняння більший 
за 2, то відповідні Л. (напр., астро¬ 
їду, декартів листок, кардіоїду, 
Кассіні овал, лемніскату^ Бернул- 
лі, локон Аньєзі, строфоїду, цисо-^ 
їду) розглядають в алгебраїчній 
геометрії. Просторові криві мо¬ 
жуть визначатися системою двох 
рівнянь виду (і (х, у, г) = 0, 
(2 (х, у, г) = 0 і являють собою 
перетин двох поверхонь. Просту 
дугу в диференціальній геометрії 
можна задавати рівняннями х = 
= и (0, У = Іг (0, 2 = и (0 (пара¬ 
метричними рівняннями Л.). 
Напр., рівняння гвинтової лінії: 
х = а соз (, у = а зіп і, г = Ьі, 0 < 
< і < оо. Виключивши параметр 
і, одержимо гвинтову лінію як пе 
ретин двох поверхонь: циліндра 
х2 4- у2 = а2 та гвинтової поверх¬ 
ні г = Ьагсів (уїх). Заг. крива яв 
ляє собою об’єднання скінченної 
або зліченної множини простих дуг. 
Л. другого порядку (<еліпс, гіпер¬ 
болу, параболу ) вивчали ще в ста 
род. часи. Тоді ж було розглянуто 
ряд окремих алгебр. Л. вищого 
порядку, а також деякі трансцен¬ 
дентні Л. Систематичне вивчення 
Л. та їхня класифікація стали мож¬ 
ливі після створення Р. Декартом 
методу координат. Параметричне 
задавання Л. вперше ввів М. 
Е. К. Жордан (див. Жордана кри¬ 
ва). В сучас. топології користу¬ 
ються поняттям Л., розробленим 
Г. Кантором і удосконаленим 
П. С. Урисоном. 
Літ.: Урьісон П. С. Трудьі по тополо- 
гии и другим областям математики, 
т. 1—2. М.—Л., 1951; Савелов А. А. 
Плоские кривьіе. Систематика, свой- 
ства, применения. М., 1960; Погоре- 
лов А. В. Лекции по дифференциаль- 
ной геометрии. X.. 1967. 

Я. П. Бланк. 
ЛІНІЯ в генет и ц і — спорід¬ 
нені організми, що походять, як 
правило, від одного предка або 
однієї пари спільних предків, роз¬ 
множуються статевим шляхом та 
відтворюють у нащадків ті самі 
спадкові ознаки. Розрізняють 
чисті лінії та інбредні. Інбред¬ 
ні Л. — одержане шляхом штуч¬ 
ного самозапилення потомство рос¬ 
лин, яким властиве перехресне 
запилення, чи одержана внаслідок 
інбридингу група тварин. Чисті 
та інбредні Л. є основою для 
одержання високопродуктивних 
гібридів у рослинництві й тварин¬ 
ництві. У тваринництві розрізня¬ 
ють генеалогічну Л.—гру¬ 
па тварин, що походить від спіль¬ 
ного предка, та заводську 
Л.— однорідна, якісно своєрідна 
група високопродуктивних тварин, 
що походять від видатного родона- 
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чальника і схожі з ним консти¬ 
туцією й продуктивністю (див. 
Розведення сільськогосподарсь¬ 
ких тварин. Підбір у тваринни¬ 
цтві). 
ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, 
ЛЕП — лінія для передавання і 
(або) розподілу електроенергії по 
кабелях чи електр. проводах. Ра¬ 
зом з розподільними та трансфор¬ 
маторними підстанціями складає 
електричну мережу; одна з осн. 
ланок енергетичної системи. Роз¬ 
різняють кабельні лінії електро¬ 
передачі і повітряні лінії електро¬ 
передачі (див. також Опори ліній 
електропередачі); лінії змінного 
або постійного струму. їхньою най¬ 
важливішою тех. характеристикою 
є номінальна напруга електрична, 
величину якої вибирають залеж¬ 
но від потужності, що передається, 
і довжини лінії. До Л. е. найбільшої 
протяжності належать лінії Волго¬ 
град — Москва та Іркутськ — 
Братськ — Красноярськ — Кузбас 
(обидві напругою 500 кВ). По те¬ 
риторії України проходить лінія 
напругою 750 кВ Донбас — Зх. 
Україна — Альбертирша (УНР) — 
частина об’єднаних енерг. систем 
країн— членів РЕВ. В СРСР про¬ 
тяжність Л. е. напругою 750 кВ 
становить (1980) бл. З тис. км. Л. е. 
великої протяжності розраховують 
як довгі лінії. По Л. е. електро¬ 
енергія надходить у населені місця, 
на електр. залізниці, пром. підпри¬ 
ємства тощо. 
ЛІНІЯ ЗВ’ЯЗКУ — сукупність 
тех. пристроїв і фізичного середо¬ 
вища, що забезпечують передаван¬ 
ня електр. сигналів одного, двох 
або багатьох каналів зв'язку на 
віддаль. Найпоширеніші електр. 
Л. з. їх поділяють на проводові 
{кабельні лінії зв'язку, повітря¬ 
ні лінії зв'язку) та безпроводові — 
радіотехнічні (напр., лінії радіо¬ 
релейного зв'язку). Крім того, є 
Л. з. звукові (див. Звукопідвод- 
ний зв'язок) та оптичні (див. Оп¬ 
тичний зв'язок). Для одночасно¬ 
го і незалежного передавання сиг¬ 
налів вдаються до лінії зв'язку 
ущільнення. 
ЛІНІЯ ЗМІНИ ДАТИ — умовна 
лінія на поверхні Землі, що розме¬ 
жовує місця, календарні дати яких 
відрізняються на одну добу. Про¬ 
ведена приблизно по меридіану 
180е так, що ніде, крім Антаркти¬ 
ди, не проходить по суходолу (див. 
карту до ст. Поясний час). Побли¬ 
зу неї години й хвилини збігаються. 
При перетині Л. з. д. із сходу на 
захід дата змінюється на наступну, 
в протилежному напрямі — на 
попередню. 
ЛІНКОЛЬН (Ілпсоїп) Авраам 
(12.11 1809, Годженвілл, шт. Кен- 
туккі — 15ЛУ 1865, Вашінгтон) — 
амер. держ. діяч, нац. герой амер. 
народу. Н. в сім’ї фермера. За 
фахом адвокат. У 1854 — один 
з організаторів Республіканської 
партії СІП А, з 1860 — президент 
США. Виражав інтереси пром.- 
горг. буржуазії Пн., яка виступа¬ 
ла за ліквідацію політ, влади ра¬ 
бовласників Пд. Обрання Л. пре¬ 
зидентом було приводом до зако¬ 
лоту пд. штатів, який призвів 
до громадянсьської війни в США 
1861—65. Уряд Л. був змушений 
під тиском наростаючого нар. руху 
прийняти закони про зем. наділи 

(1862; див. Гомстед-акт). 1.1 1863 
стала законом прокламація Л. 
про визволення негрів-рабів пов¬ 
сталих штатів, що сприяло їх ма¬ 
совому вступу до армії Пн. Одно¬ 
часно з цим було проведено чист¬ 
ку армії від реакційних елементів, 
запроваджено смертну кару за 
зраду. Бурж.-демократична плат¬ 
форма Л. сприяла обранню його 
президентом (1864) на 2-й строк. 
Перехід уряду Л. до ведення війни 
по-революційному привів до зни¬ 
щення рабства на всій тер. США 
(лютий 1865) і воєнного розгрому 
рабовласників (9. IV 1865 армія 
Пд. капітулювала). Як республі¬ 
канець Л. виступав за розширен¬ 
ня громадян, і політ, прав народу, 
був прихильником надання вибор¬ 
чих прав жінкам. Л. прагнув вста¬ 
новити дружні відносини з Росією, 
яка виступала проти втручання 
Великобританії і Франції в грома¬ 
дян. війну в США. Л. був убитий 
агентом рабовласників. 
Літ.: Петров Д. Б. Авраам Линкольн 
— великий гражданин Америки. М., 
1960; Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн 
и гражданская война в США. М., 
1964; Сзндберг К. Линкольн. Пер. 
с англ. М., 1961. 

О. В. Долинський- 
ЛІНКОЛЬН — місто у центр, 
частині США, адм. ц. штату Неб- 
раска. Розташований на р. Солт- 
Крік (бас. Міссурі). Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів. 163,1 тис. ж. £1975). 
Переважає харч, пром-сть (борош¬ 
номельна, м’ясохолодобійна, мас¬ 
лоробна). Вироби, с.-г. машин. 
Університет. 
ЛІНКбР — клас бойових кораблів. 
Див. Лінійний корабель. 
ЛІННІ1Й (Ьіппе, Ілппаеиз) Карл 
(23.V 1707, Росхульт — 10.1 1778 
Упсала) — швед, природознавець, 
академік Шведської АН і перший 
її президент (з 1739), член Паризь¬ 
кої АН (з 1762). Навчався у Лунд- 
ському та Упсальському ун-тах; з 
1741 — професор ун-ту в Упсалі. 
Л. заклав основи сучас. система¬ 
тики рослин і тварин. У праці «Си¬ 
стема природи» (1735) Л. запрова¬ 
див бінарну номенклатуру. В 
1738 Л. опублікував працю «Класи 
рослин», у 1753—«Види рослин», 
де подав досить зручну систему 
класифікації. Л. уточнив поняття 
«вид» і встановив чітку супідряд¬ 
ність між систематичними катего¬ 
ріями: клас, ряд, рід, вид, варіа¬ 
ція. Л. відкрив і описав бл. 1500 
видів рослин. Усі рослини Л. по¬ 
ділив на 24 класи. Тварин Л. роз¬ 
поділив на 6 класів: ссавці, птахи, 
амфібії, риби, черви та комахи. 
До класу амфібій він відніс зем¬ 
новодних і плазунів; до класу чер¬ 
вів — всіх відомих на той час без¬ 
хребетних, крім комах. В систему 
тваринного світу Л. включив і лю¬ 
дину (клас ссавців, ряд приматів), 
що суперечило тогочасному панів¬ 
ному світоглядові. Однак система 
класифікації Л.— як рослин, так 
і тварин — відзначалася штучні¬ 
стю. Проте вона свого часу відігра¬ 
ла позитивну роль. За своїм світо¬ 
глядом Л. не був прихильником 
ідеї істор. розвитку органічного 
світу і вважав, нібито види, як 
і кількість їх, є незмінними з часу 
їх «створення творцем». Проте, 
зібравши велику кількість фактів, 
Л. почав відходити від метафізич¬ 
них уявлень і припускати можли¬ 

вість створення нових видів шля¬ 
хом гібридизації. Л. належить 
ряд праць з питань медицини, аклі¬ 
матизації рослин та ін. В м. Упсалі 
Л. створив один з кращих на Пн. 
Європи бот. сад. 
Літ.: Кондратюк Є. М. Великий до¬ 
слідник природи Карл Лінней. К., 
1957; Бобров Е. Г. Карл Линней. 
1707-1778. Л., 1970. 

ЛІННЕРСТРЕМ-ЛАНГ (БіпсіегзЬ- 
гот-Бапе) Кай Ульрік (29.XI 1896, 
Фреденсоорг — 25.V 1959, Копен¬ 
гаген) — дат. біохімік, іноземний 
член АН СРСР (з 1958). Закінчив 
Вищу тех. школу в Копенгагені 
(1919), з 1938 — директор Карлс- 
берзької хім. лабораторії, з 1958 
— президент Міжнар. оіохім. сою¬ 
зу. Праці Л.-Л. присвячені ви¬ 
вченню хім. складу білків, питан¬ 
ням гістохімії. 
ЛІННЄЯ (Біппаеа) — рід рослин 
родини жимолостевих. Напівкущи- 
ки зі сланкими тонкими стеблами і 
округло-яйцевидними вічнозеле¬ 
ними супротивними листками. 
Квітки блідо-рожеві або білі, дзво- 
никовидні, зібрані по дві на кін¬ 
цях квітконосних пагонів. 1 вид 
— Л. північна (Б. Ьогеаііз), 
поширена в тінистих хвойних лісах 
Європи, Азії та Пн Америки. 
На Україні зустрічається в двох 
пунктах — околицях Львова та в 
Карпатах. Занесена до Червоної 
книги Української РСР. 
ЛІН НИК Володимир Павлович 
[н. 24.VI (6^11) 1889, Харків] — 
рос. рад. фізик, акад. АН СРСР 
(з 1939). Закінчив Київ, ун-т 
(1914). З 1926 працює в Держ. оп¬ 
тичному ін-ті. Осн. праці — в га¬ 
лузі прикладної оптики. Розробив 
кілька методів дослідження якості 
зображення в оптичних системах, 
інтерференційний та ін. оптичні 
методи контролю якості поверхонь. 
Створив контрольні прилади для 
оптико-мех. пром-сті, а також 
низку приладів (т. з. мікроінтер- 
ферометр Лінника, подвійний мі¬ 
кроскоп, мікропрофілометр тощо) 
для контролю деталей в машино¬ 
будуванні. Побудував зоряний ін 
терферометр та ін. астрономічні 
прилади. Нагороджений 4 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1946, 
1950. 
ЛІН НИК Юрій Володимирович 
[26.XII 1914 (8.1 1915), Біла Церква 
— 30^1 1972, Ленінград] — рад. 
математик, акад. АН СРСР (з 
1964), Герой Соціалістичної Праці 
(1969). Син В. П. Лінника. Закін¬ 
чив (1938) Ленінгр. ун-т. З 1944 — 
проф. цього ун-ту. Праці Л. при¬ 
свячені теорії чисел, теорії імовір¬ 
ностей та матем. статистиці. В га¬ 
лузі теорії чисел Л. дав елемен¬ 
тарний розв’язок Варінга пробле¬ 
ми, довів, що кожне велике нату¬ 
ральне число є сумою 7 кубів на¬ 
туральних чисел тощо. Осн. на¬ 
прямом досліджень в теорії імо¬ 
вірностей і матем. статистиці є 
граничні теореми для незалежних 
випадкових величин та неоднорід¬ 
них Маркова ланцюгів. Нагород¬ 
жений орденами Леніна і «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1947. Ленінська премія, 
1970. 
ЛІНОГРАВЮРА (від лінолеум і 
гравюра) — опукла гравюра, ство¬ 
рювана вирізуванням малюнка на 

ЛІНОГРАВЮРА 

А. Лінкольн. 

К. Лінней. 

В. П. Лінник. 

Ю. В. Лінник. 
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ЛІНОЛЕУМ 

Ліон. Собор Сен-Жан. 
12—15 ст. 

Напівавтоматичний 
лінотип: 
1 — складальний вузол 
з клавіатурою; 2 — від¬ 
ливний вузол; 3 — роз- 
биральний вузол. 

Ліплявський могиль¬ 
ник. Металеві прикра¬ 
си. 

лінолеумі; щодо техніки та ху¬ 
дожніх засобів подібна до ксило¬ 
графії. Виникла на поч. 20 ст. 
Найвідоміші майстри Л. на Украї¬ 
ні — О. Кульчицька, О. Пащенко, 
В. Литвиненко, Л. Левицький, І. 
Селіванов, О. Фіщенко, Г. Якуто- 
вич та ін. 
ЛІНбЛЕУМ (від лат. Ііпит — 
льон, полотно і оІеиш — олія) — 
рулонний будівельний матеріал 
на основі полімерів і наповнюва¬ 
чів. До складу Л. вводять також 
пластифікатори, пігменти і спец, 
добавки. Розрізняють Л.: поліві- 
нілхлоридний, гліфталевий (ал- 
кідний), колоксиліновий (нітролі- 
нолеум) та гумовий (релін); безос- 
нбвний та з основою — зміцнюючою 
(тканинною, пергаміновою) або 
теплозвукоізоляційною (пороло¬ 
новою, повстяною); одно- та ба¬ 
гатоколірний Л. виготовляють з 
гладенькою, рифленою або вор¬ 
систою поверхнею. Товщ. Л. 1,5 — 
4 мм, шир. до 2, довж. 6 — 20 м 
Ним покривають підлоги. 
ЛІНОТЙП (від лат. Ііпеа — лінія 
і грец. голод — відбиток) — дру¬ 
карська машина, на якій скла¬ 
дають і відливають суцільні рядки 
тексту; тип складальної машини. 
Осн. вузлами Л. є складальний, 
відливний і розбиральний. При 
натискуванні на клавіші кла¬ 
віатури Л. зібраний у верстатні 
рядок (з матриць і змінного 
пробільного матеріалу) надхо¬ 
дить у відливний вузол, де з дру¬ 
карського сплаву, що заповнює 
заглибини матриць, утворюється 
суцільний рядок. Далі матриці 
повертаються у розбиральний ву¬ 
зол, а змінний пробільний мате¬ 
ріал — в спец, коробку, після чого 
їх знову використовують. Розріз¬ 
няють Л. (мал.) напівавтоматичні 
(продуктивністю 7—8 рядків за 
хвилину) й автоматичні (16 ряд¬ 
ків). Л. створив (1884) О. Мерген- 
талер. В СРСР Л. виготовляє 
Ленінгр. завод поліграф, машин. 
Л. поступово замінюють фотоскла 
дальними машинами. 

Т. О. Стпародуб. 
ЛГНТУР Петро Васильович (4.У 
1909, с. Горонда, тепер Мукачів 
ського р-ну Закарп. обл.— 3.11 
1969, Ужгород)—укр. рад. фольк¬ 
лорист і літературознавець. Член 
КПРС з 1945. Закінчив Празький 
ун-т (1937). Працював учителем у 
Хустській гімназії. Протягом 1945 
— 53 завідував відділом культури 
Закарп. облвиконкому, з 1953 — 
доцент Ужгород, ун-ту. Підготу¬ 
вав збірки « Закарпатські казки 
Андрія Калина» (1955), «Народні 
балади Закарпаття» (1959), «Май¬ 
стер Іванко» (1960), «Казки зелених 
гір» (1965), «Дідо Всевідо» (1969), 
«Казки одного села» (1979, по¬ 
смертно) та ін. Досліджував укр.- 
рос. літературні та укр.-слов’ян, 
фольклорні зв’язки («Народні ба¬ 
лади Закарпаття та їх західно¬ 
слов’янські зв’язки», 1963, тощо). 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». В. С. Поп. 
ЛҐНХАРТ (ЬіпІіагЬ) Антон Томаж 
(11.XII 1756, Радовлиця — 14.VII 
1795, Любляна) — словен. драма¬ 
тург, історик. Член гуртка словен. 
просвітителів. Перші твори — 
романтичну трагедію «Міс Джен- 
ні Лав» (1780) і зб. віршів «Квіти 
Крайни на рік 1781» — написав 

нім. мовою. Організатор «Това¬ 
риства друзів театру», яке ставило 
спектаклі нім. мовою. Для словен. 
театру переробив комедії австр. 
драматурга Й. Ріхтера «Вітряк» 
(1789; під назвою «Жупанова Мич¬ 
ка») і П. Бомарше « Весілля Фіга¬ 
ро» (опубл. 1790 під назвою «Ве¬ 
селий день, або Матичек женить¬ 
ся»). Ці п’єси заклали основи де¬ 
мократичного словен. театру; їх 
ставлять на словен. сцені до наших 
днів. Кн. «Спроба опису історії 
Крайни та інших південних слов’ян 
Австрії» (ч. 1—2, 1788—91) знаме¬ 
нувала початок історіографії сло¬ 
вен. народу. В. Г. Гримич. 

ЛІНЦ — місто в Австрії, адм. ц. 
землі Верхня Австрія. Вузол з-ць 
і автошляхів, значний порт на 
Дунаї. 202,9 тис. ж. (1975). У Л.— 
найбільший в країні металург, 
комбінат. Розвинуті маш.-буд. 
(локомотиво- і суднобудування), 
електротех., хім. (азотно-туковий 
комбінат), склоробна, паперова, 
текст., харчосмакова пром-сть. Ви¬ 
ща школа соціальних і екон. наук. 
Консерваторія. Нова галерея Л. 
Архіт. пам’ятки: Старий (1669— 
78) і Новий (1862—1924, арх. В. 
Штац) собори, кол. ісп. палац 
(бл. 1600), Ландгауз (1564—71, 
перебудова після 1800). Л. засн. в 
13 ст. 
«ЛГНЧА СУД», лінчування — в 
СІЛА самосуд расистських банд 
над неграми та прогресивно на¬ 
строєними білими. Назва похо¬ 
дить від імені амер. плантатора- 
расиста Ч. Лінча, який наприкінці 
18 ст. чинив жорстоку розправу 
без суду над своїми противниками. 
Найактивнішу участь у «Л. с.» 
беруть члени ультраправих 
орг-цій — ку-клукс-клану та ін. 
ЛІНЬ (Бідпе) Шарль Жозеф де 
(1735, Брюссель — 1814, Відень) — 
бельг. письменник, принц. З 1782 
був представником австр. імперато¬ 
ра в Росії. Перебував у почті Ка¬ 
терини 11 під час її подорожі 1787 
по Україні й Таврії. Автор книги 
«Листи, думки та вибрані твори» 
(рос. перекл.— М., 1809), що міс¬ 
тить етногр. матеріал, опис Криму, 
Харківщини та Курщини, Азов¬ 
ського і Чорного морів. 
ЛІбН — місто у Франції, адм. ц. 
департаменту Рона. Розташований 
при злитті річок Рони й Сони. Ву¬ 
зол з-ць і автошляхів, річковий 
порт. Поблизу Л.— аеропорт Брон. 
457 тис. ж. (1975). Виник як по¬ 
селення галлів. З 43 до н. е.—рим. 
колонія. В 5—6 ст.— столиця 
королівства Бургундія. В 6 ст. 
завойований франками, в 11—13 
ст.— у складі «Священної Римсь¬ 
кої імперії». В 12 ст. в Л. виник 
рух вальденсів. У 14 ст. Л. приєд¬ 
нано до володінь франц. короля; 
дістав статус комуни. В 1793 — 
центр контрреволюц. заколоту жі- 
рондистів на Пд. Франції. Тут 
відбулися пролет. ліонські пов¬ 
стання 1831 і 1834. 22—25.ІІІ 
1871 в Л. існувала революц. кому¬ 
на. В 1942—44 окупований нім.- 
фашист. військами; осередок Руху 
Опору. 
Л.— центр однієї з найбільших 
міських агломерацій країни з нас. 
1,4 млн. чол. (1975). Важливий 
пром., торг.-фінанс. і культур. 
цеЬтр. Осн. галузі пром-сті: маш.- 
буд.— автомобілебудування (з-ди 

вантажних машин Берліє) та вер¬ 
статобудування, електротех., тек¬ 
стильне і хім. (вироби, мінераль¬ 
них добрив, фаро, синтетичного 
каучуку, пластмас, фотоматеріа¬ 
лів, фарм. засобів). Значна текст, 
пром-сть, особливо вироби, штуч¬ 
них і синтетичних тканин. Тради¬ 
ційно розвинуте (з 15 ст.) шовко¬ 
ткацтво і вироби, оксамитових тка¬ 
нин майже втратило своє значення. 
У передмісті Л.— нафтоперероб¬ 
ний з-д. Ун-т. Музеї: красних мис¬ 
тецтв, Гіме, галло-рим. цивіліза¬ 
ції, декоративних мистецтв та ін. 
Серед архіт. пам’яток — романсь¬ 
ко-готичний собор Сен-Жан (12— 
15 ст.), романська церква Сен- 
Мартен д’Ене (6—13 ст.), готичні 
церкви Сен-Поль (12—15 ст.), 
Сен-Бонавантюр та ін. Споруди 
20 ст.: стадіон, лікарня (обидві — 
1910-і рр., арх. Т. Гарньє), Па¬ 
лац конгресів (1960, арх. Р. і М 
Саланьяк). 
ЛІОНСЬКІ ПОВСТАННЯ 1831 
І 1834 — перші в історії самостійні 
збройні виступи пролетаріату про¬ 
ти буржуазії. Викликані поси¬ 
ленням експлуатації робітників 
шовкоткацької пром-сті Ліона. 
Л. п. 1831 почалося 21.XI страйком 
протесту ткачів з передмістя Круа- 
Рус, що переріс у повстання. Після 
трьох днів боротьби повстанці 
оволоділи містом. Але, не маючи 
ні самостійної політ, орг-ції, ні 
підтримки робітників ін. міст, вони 
не змогли скористатися перемогою. 
З.ХІІ урядові війська придушили 
виступ. Л. п. 1834 проходило 
9—15.IV під лозунгом боротьби за 
демократичну республіку Приво¬ 
дом до виступу було затвердження 
палатою депутатів законопроекту 
про заборону робітн. союзів та су¬ 
дова розправа над учасниками 
страйку в лютому 1834. Керівниц¬ 
тво повстанням здійснювало блан¬ 
кістське «Т-во прав людини і 
громадянина». Через недостатню 
організованість Л. п. 1834 теж заз¬ 
нало поразки. Ф. Енгельс від¬ 
значав, що з часу Л. п. і чартизму 
«класова боротьба між пролетарі а 
том і буржуазією виступала на 
перший план в історії найбільш 
розвинутих країн Європи...» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 
19, с. 202). Т. Г. Солтпановська. 
ЛІОТАР (иоЬагсі) Жан Етьєнн 
(22.XII 1702, Женева — 12.уі 
1789, там же) — швейцарський 
живописець. У 1738—43 жив у 
Туреччині (твори — «Туркеня з 
рабинею» та ін.). Автор портретів, 
виконаних пастеллю («Шоколад¬ 
ниця», 1745, Дрезденська картин¬ 
на галерея) та мініатюр. 
ЛІОФІЛІЗАЦІЯ (від грец. ллЗсо— 
розчиняю І фіЛЄСО — люблю), ліо¬ 
фільне висушування — процес 
збезводнення тканин, органів та 
інших біологічних об’єктів у замо¬ 
роженому стані (до —30° С) під 
вакуумом (0,05—2 мм рт. ст.). В 
основі методу Л. лежить здатність 
води випаровуватись із замороже¬ 
них об’єктів шляхом сублімації 
льоду навіть при низьких і над¬ 
низьких т-рах. Метод Л. забезпе¬ 
чує одержання сухого біол. мате¬ 
ріалу без втрати його структурної 
цілісності, дає змогу зберігати при¬ 
життєву локалізацію в клітинах 
хім. і біол. компонентів, унемож¬ 
ливлює перебіг окисних процесів 
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не змінює розмірів і хім. складу 
об’єкта. Ліофілізовані тканини і 
препарати при зволоженні віднов¬ 
люють майже всі свої початкові 
біол. властивості. Л. використо¬ 
вують для одержання сухої плаз¬ 
ми крові, сухих сироваток, вак- 
цинтг. ін. мед. препаратів, для три¬ 
валого зберігання органів і тканин, 
необхідних для трансплантації, 
при біохім. та мікроскопічних до¬ 
слідженнях, у харч, промисловості. 

О. В. Брайон. 
ЛІОФІЛЬНІСТЬ ТА ЛІОФбБ- 
НІСТЬ (від грец. ХіЗсо — розчиняю, 
фіХєсо — люблю і <р6|Зое — страх) — 
характеристика взаємодії молекул 
твердої речовини (або частинок ко¬ 
лоїдної системи) з контактуючою 
рідиною. Залежно від інтенсивнос¬ 
ті взаємодії речовини з молекула¬ 
ми рідини розрізняють ліо¬ 
фільні (сильно взаємодіючі) та 
ліофобні (слабо взаємодіючі) 
речовини. Ліофільні у водному 
середовищі речовини наз. гідро- 
фільними, а ліофобні — гід¬ 
рофобними (в рідких маслах 
відповідно олеофільними 
таолеофобним и). Оскільки 
міжмолекулярна взаємодія зале¬ 
жить від властивостей речовини 
та природи оточуючої рідини, ліо¬ 
фільні щодо однієї рідини речови¬ 
ни можуть бути ліофобними щодо 
іншої. Ліофільні речовини добре 
змочуються відповідною рідиною, 
набухають (або розчиняються) в 
ній, ліофобні — навпаки. Величи¬ 
на Л. та л. кількісно характеризу¬ 
ється т. з. крайовим кутом змочу¬ 
вання, теплотою набухання (або 
розчинення). На Л. та л. речовин 
можна впливати, модифікуючи ЇХу 
ню поверхню (напр., в результаті 
адсорбції поверхнево-активних ре¬ 
човин); цю властивість використо¬ 
вують у техніці для поліпшення 
змочуваності (просочуваності) ма¬ 
теріалів (ліофілізації) або для за¬ 
побігання їхнього змочування 
'ліофобізації). М. В. Товбін. 
ЛІПАЗИ (від грец. Хіяод—жир)— 
ферменти класу гідролаз; каталі¬ 
зують реакції гідролізу гліцеридів, 
у тому числі тригліцеридів, з ут¬ 
воренням гліцерину та жирних 
кислот. У людини і тварин Л. 
виявлені в секреті підшлункової 
залози (панкреатична Л.), в стін¬ 
ках кишечника (кишкова Л.), в 
плазмі крові (ліпопротеїдліпаза) 
та ін. Л. поширені також у насінні 
й вегетативних органах рослин, в 
мікроорганізмах. Л. застосову¬ 
ють у фармакології, харч, та шкі¬ 
ряній пром-сті тощо. 
ЛІПАРЙТ (за назвою Ліпарських 
о-вів в Італії) — виливна гірська 
порода, за хім. складом тотожна 
граніту. Характеризується скло¬ 
подібною або прихованокристаліч- 
ною структурою. Має вкраплени- 
ки кварцу, польового шпату, пла¬ 
гіоклазу, рідше — слюди. Л. по¬ 
ширений у вулканічних областях; 
трапляється у вигляді застиглих 
лавових потоків, вулканічних ку¬ 
полів тощо. Використовують у 
буд-ві та для покриття доріг. 
ЛІПАТОВ Юрій Сергійович (н. 
10.VII 1927, м. Іваново)— укр.рад. 
хімік, акад. АН УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1953. У 1949 закін¬ 
чив Моск. нафтовий ін-т. З 1964 
працює в Ін-ті хімії високомол. 
сполук АН УРСР (з 1965 — дирек¬ 

тор). Осн. наук, праці — в галузі 
фізико-хімії полімерів. Розро¬ 
бив теор. уявлення про механізм 
взаємодії полімерів з наповнювача¬ 
ми неорганічної та органічної при¬ 
роди; розвинув нові уявлення ‘про 
механізм міжфазних явищ у полі¬ 
мерних композиційних матеріалах, 
у т. ч. на основі сумішей полімерів 
з урахуванням термодинаміки 
сумісності та колоїдно-хім. про¬ 
цесів. Премія ім. Л. В. Писаржев- 
ського АН УРСР, 1980. 
ліпГди (від грец. ХіЖ)£ — ЖЩ) 
та єібод —вигляд) — жироподіб¬ 
ні речовини, що входять до складу 
всіх живих клітин і відіграють 
важливу роль в їх організації та 
метаболізмі. Л. по-різному роз¬ 
чинні в органічних розчинниках і, 
як правило, нерозчинні у воді. 
Л.— один з осн. структурних ком¬ 
понентів мембран біологічних; бе¬ 
руть участь у передаванні імпуль¬ 
су нервового, в секреції, м’язовому 
скороченні, рецепції, утворенні 
міжклітинних контактів, активно¬ 
му транспорті іонів та метаболі¬ 
тів тощо. Крім того, Л. створюють 
енергетичні резерви в клітині і ви¬ 
конують захисні (водовідштовхую- 
чі, термоізоляційні та ін.) функ¬ 
ції у тварин, рослин і мікроорга¬ 
нізмів. Л. входять до складу 
деяких складних білків {ліпопро- 
теїдів). За особливостями хім. 
будови Л. поділяють на кілька 
класів. До простих Л. відно¬ 
сять жири (тригліцериди та ін. 
нейтральні гліцериди), воски (ефі¬ 
ри жирних кислот та жирних 
спиртів) і діольні Л. (ефіри жир¬ 
них к-т та етиленгліколю або ін. 
двоатомних спиртів'). До склад¬ 
них Л. відносять фосфоліпіди 
(здебільшого похідні фосфогліце- 
ридів) та гліколіпіди (Л., що міс¬ 
тять залишки сахарів). Молекули 
складних Л. містять також залиш¬ 
ки гліцерину (гліцеринфосфатиди) 
або сфінгозину (сфінголіпіди). 
Жирні к-ти, що входять до складу 
Л., містять звичайно парне число 
атомів вуглецю (від 12 до 22). До 
Л. відносять і деякі речовини, які 
не є похідними жирних к-т {сте¬ 
роїди, убіхінони, деякі терпени). 
В організмі Л. підпадають гідро¬ 
літичному розщепленню ліпазами 
з наступним окисленням жирних 
к-т та виділенням енергії, що вико¬ 
ристовується для утворення АТФ 
(див. Аденозинфосфорні кислоти. 
Окислення біологічне). Здатність 
фосфоліпідів утворювати бімоле¬ 
кулярні плівки, що своєю струк¬ 
турою схожі на біологічні мем¬ 
брани, широко використовується 
для створення штучних моделей, 
на яких можна відтворити деякі 
мембранні процеси. 
Літ.: Маркман А. Л. Химия лшгадов, 
в. 1—2. Ташкент, 1963—70; Ленинд- 
жер А. Биохимия. Пер. с англ. М., 
1974; Кейтс М. Техника липидологии. 
Пер. с англ. М., 1975. 

.. „ В. К. Лішко. 
ЛІПГНСЬКИИ (Ьірігізкі) Кароль 
Юзеф (ЗО.Х 1790, Радзинь — 16. 
XII 1861, Вірлів, тепер Зборів- 
ського р-ну Тернопільської обл.) 
— польс. скрипаль і композитор. 
З 1810 — капельмейстер Львів, 
опери. Гастролював у країнах Зх. 
Європи; 1819—27 й 1834—39 ви¬ 
ступав у Росії (зокрема на Украї¬ 
ні—Київ, Кам’янець-Подільський, 
Кременець). В 1829 — 34 жив у 

Львові, де опрацював для голосу і 
фортепіано мелодії збірки <Польсь¬ 
кі й русинські пісні галицького лю¬ 
ду», виданої 1833 В. Залеським. В 
1839—59 працював у Дрездені. 
Л. є автором муз. обробок пісен¬ 
ного зб. <Українки з нотами Тим- 
ка Падури» (1844), 2 комічних 
опер, творів для скрипки (в т. ч. 
4 концертів, варіацій, фантазій, 
танців тощо). У творах Л. вико¬ 
ристано укр. нар. мелодії. 
ЛГПЛЕННЯ — створення скульп¬ 
тури з м’яких (глина, пластилін) 
пластичних матеріалів. Один з 
первинних, осн. процесів роботи 
скульптора, за допомогою якого 
виконуються ескізи і моделі. Л.— 
одна з форм худож. виховання. 
ліплДвський могйльник— 
слов’янський курганний МОГИЛЬ¬ 

НИК в урочищі Бобрик поблизу 
с. Ліплявого Канівського р-ну 
Черкас, обл. Досліджувався 1906, 
1913—14 і 1949; розкопано 79 кур¬ 
ганів. У кожному кургані виявле¬ 
но по одному похованню, переваж¬ 
но в ямах. В похованнях знайдено 
уламки гончарного посуду, заліз¬ 
ні ножі, сокири, залишки дере¬ 
в’яних відер, піхов для ножа, 
прикраси. В одному з поховань 
знайдено срібну монету кн. Воло¬ 
димира Святославича. Л. м. вва¬ 
жають місцем поховання різно¬ 
племінної залоги часів Київської 
Русі. 
Л ІПМАН (Ьіршапп) Фріц Альберт 
(н. 12.VI 1899, Кенігсберг) — амер. 
біохімік, член Нац. АН СІЛА 
(з 1950). В 1924 закінчив Берлін, 
ун-т. В 1939 емігрував до СІЛА. 
З 1957 працює в Рокфеллерів- 
ському ін-ті (тепер Рокфеллерів- 
ський ун-т). Осн. праці — з пи¬ 
тань обміну речовин у клітині, 
біосинтезу білків, активації 
сульфгідрильних груп. Виділив 
і дослідив хім. структуру і біол. 
роль коферменту А. Нобелівська 
премія, 1953. 
ЛІПНЙНА — архітектурні деталі, 
прикраси та скульптурні вироби 
(фігурні, орнаментальні), якими 
прикрашають фасади й інтер’єри 
споруд. Виготовляються з гіпсу, 
пап’є-маше, бетону, кам’яного 
литва та ін. матеріалів. 
ЛІПбІДИ (від грец. ХСяо£ — жир 
та єІ6о£ — вигляд) — застаріла 
назва жироподібних речовин при¬ 
родного походження, які тепер, 
як і жири, прийнято позначати 
терміном ліпіди. 
ЛІПбМА (від грец. Аїлод — жир 
та бухооца— пухлина), жировик — 
обмежена доброякісна пухлина, що 
розвивається з жирової тканини. 
Звичайно виникає у підшкірній 
клітковині, сальнику, брижі, на 
шиї, спині тощо. Іноді досягає 
значних розмірів. Зрідка спостері¬ 
гаються множинні Л. Порушень 
функцій організму Л., як правило, 
не спричинює. 
ЛІПОПРОТЕЇДИ, ліпопротеїни — 
комплекси білків і ліпідів. Містять 
звичайно як полярні, так і нейтраль¬ 
ні ліпіди, а також холестерин та 
його ефіри. Л. входять до складу 
цитоплазми і всіх структурних 
елементів клітин тваринних і рос¬ 
линних організмів, у вільному 
стані виявлені у плазмі крові. Л. 
відіграють важливу роль у регу¬ 
ляції проникності клітинних мем- 

Л ІПОПРОТЕЇДИ 

Ж. Е. Лі отар. Шоко¬ 
ладниця. Пастель. 1745. 
Дрезденська картинна 
галерея. 

Лірові. Морська миша. 
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ЛІПСІ 

Ліри: 
1 — стародавня грець¬ 
ка; 2 — колісна. 

Лірохвіст Мепига зи- 
регЬа. 

Площа лісів на 
території великих 
регіонів СРСР 
(1960—70 рр.) 

Регіон 

Вкрита 
лісом 
площа, 
млн. га 

Європейсько- 
Уральський 
(включаючи 
Кавказ) 178,3 
Сибір і Дале¬ 
кий Схід 551,7 

Середньоазіат¬ 
ські республі¬ 
ки і Казахстан 16,8 

бран (див. Проникність біологіч¬ 
них мембран); є транспортною фор¬ 
мою ліпідів в організмі. Л. різ¬ 
няться ліпідним складом, спів¬ 
відношенням у них ліпіду і білка. 
За електрофоретичною рухомістю 
Л. плазми крові поділяють на 
ос-Л. (середня маса їхніх часточок 
— прибл. 300 тис дальтон, містять 
40—70% ліпідів) і 0-Л. (середня 
маса їхніх часток — прибл. 10 
млн. дальтон, вміст ліпідів — 
80—90%). О. М. Рожманова. 
ЛГПСІ (нім. Ьірзі, від лат. Ьірзіа— 
Лейпціг) — сучасний бальний та¬ 
нець з характерним синкопованим 
ритмом. Муз. розмір 3/2. Створе¬ 
ний в НДР. 
ЛГПСКОМ (Ліпскомб; ЬірзсотЬ) 
Уїльям Нанн (н. 9.XII 1919, Клів¬ 
ленд, шт Огайо) — амер. хімік, 
член Нац. АН СІЛА й Амер. ака¬ 
демії мистецтв і наук. Вчився в 
ун-ті Кентуккі та в Каліфорнійсь¬ 
кому технологічному ін-ті. Осн. 
праці — в галузі хімії гідридів бо¬ 
ру. Розробив теорію трицентрових 
зв’язків (в застосуванні до гід¬ 
ридів) й топологічну теорію, яка 
дає можливість передбачити бу¬ 
дову ще не відкритих гідридів 
бору. Нобелівська премія, 1976. 
ЛІРА (грец. Хбра) — сузір’я Пн. 
півкулі зоряного неба. Зоря Вега 
(0,03 візуальної зоряної величини) 
— найяскравіша зоря не тільки 
Л., а й Пн. півкулі неба. Видно на 
всій території СРСР навесні, вліт¬ 
ку й восени (найкраще — в липні 
га серпні). Див. карту дост. Зоря¬ 
не небо. 
ЛІРА (італ. Ііга, від лат. ІіЬга — 
римський фунт) — 1) Грошова 
одиниця Італії, поділяється на 
100 чентезимо. За курсом Держ¬ 
банку СРСР на серпень 1980 
10 000 Л. дорівнюють 7,65 крб. 
2) Грошова одиниця Туреччини, 
поділяється на 100 курушів (піаст¬ 
рів). За курсом Держбанку СРСР 
на серпень 1980 100 Л. дорівнюють 
0,82 крб. 
ЛІРА (грец. ЛіЗра) — 1) Давньо- 
грец. струнний щипковий муз. ін¬ 
струмент. Попередниця кіфари, 
близька до неї будовою. Схематич¬ 
не зображення Л. є емблемою му¬ 
зики. 2) Середньовічний однострун¬ 
ний смичковий муз. інструмент з 
корпусом грушоподібної форми. 
3) Багатострунний смичковий муз. 
інструмент, поширений в Італії 
в 16—17 ст. Зовні нагадувала 
скрипку. 4) Різновид гітари (гі¬ 
тара-Л.) з корпусом, подібним до 
давньогрецької Л. Сконструйова¬ 
на у Франції, поширилась у Ро¬ 
сії з 30-х рр. 19 ст. 5) Кавалерій¬ 
ська Л.— металофон: набір мета¬ 
левих пластинок, підвішених до 
рами у формі ліри, прикрашеної 
кінськими хвостами. Грали на 
ній колоталом. 6) Колісна Л.— 
нар. струнний муз. інструмент. 
В дерев’яному корпусі човниково- 
або 8-подібної форми встановлено 
колесо, яке через отвір у деці тор¬ 
кається струн; обертаючись за до¬ 
помогою ручки, воно примушує 
звучати струни (2—3, з яких 
одна веде мелодію — співаниця, 
інші звучать у квінту й октаву). 
Висота звука змінюється за допо¬ 
могою клавішного механізму. Під 
назвою органіструм була пошире¬ 
на в середньовіччі в багатьох на¬ 
родів Зх. Європи, в Росії — з 15— 

16 ст. (на Україні наз. також — 
риля, риле, а виконавці на ній — 
лірниками). В рад. час Л. вдоско¬ 
налено, сконструйовано сім’ю Л.— 
сопрано, тенор, баритон. І. Скляр 
сконструював 9-струнну Л. з баян¬ 
ною клавіатурою, на якій можна 
грати акордами. Застосовується 
в оркестрах укр. та білорус, нар. 
інструментів. 7) Деталь роялю для 
кріплення педалі. 
Літ.: Лисенко М. В. Народні музичні 
інструменти на Україні. К., 1955; 
Гуменюк А. Українські народні му¬ 
зичні інструменти. К., 1967. 

ЛІРЙДИ — метеорний потік з 
радіантом у сузір’ї Ліри. Пов’яза¬ 
ний з кометою 1861 І. Спостеріга¬ 
ється щороку бл. 21 квітня. Вперше 
спостерігали китайці 687 до н. е. 
У 1803, 1922 та 1958 потік Л. 
став причиною густого зоряного 
дощу. Тепер він ослаб. 
ЛІРИКА (від грец. лпріхбє — лір- 
ний) — один з трьох родів худож¬ 
ньої л-ри. На відміну від епосу й 
драми Л. відтворює життя шляхом 
безпосереднього вираження почут¬ 
тів, думок і переживань автора 
(або персонажа), громадян, і фі- 
лос. пошуків. «Як предмет лірично¬ 
го зображення душа людини без¬ 
кінечная (І. Франко). Ліричні тво¬ 
ри звичайно пишуться віршами, 
бо підвищена емоційність Л. вима¬ 
гає стислої виразної форми, мак¬ 
симального смислового наванта¬ 
ження слова. У процесі істор. роз¬ 
витку Л. склалися її жанрові види 
й різновиди. Класифікація їх здій¬ 
снюється за ознаками сталої єднос¬ 
ті змісту та віршової форми {сонет, 
станси, рондель, рубаї, тріолет 
та ін.) або зв’язку з ін. видами 
мистецтва, напр., з музикою {піс¬ 
ня, романс, елегія), або за функ¬ 
ціональним призначенням та ідей¬ 
но-тематичним змістом творів {ода, 
послання, посвята; інтимна, гро¬ 
мадян., пейзажна, філос. та ін. 
Л.). Джерела Л.— в нар. пісні. 
У Стародавній Греції Л. представ¬ 
лена творами Сапфо, Анакреонта, 
в Римі — Катулла, Овідія, в кит. 
л-рі — Лі Бо, Ду Фу (8 ст.), в 
перс.— Омара Хайяма (11—12 ст.), 
Сааді (12—13 ст.). Видатні поети 
Відродження в Зх. Європі — Пет- 
рарка (Італія), У. Шекспір (Анг¬ 
лія). У 18—19 ст. Л. досяглаовисо- 
кого розвитку в творчості Й. В. 
Гете, Ф. Шіллера, Г. Гейне (Ні¬ 
меччина), Леопарді (Італія), А. 
Мюссе, П. Верлена (Франція), 
А. Міцкевича (Польща), Е. М. 
Рільке (Австрія). Революц. події 
20 ст. відбились у поезії Пабло 
Неруди (Чілі), Гарсіа Лорки (Іс¬ 
панія), Назима Хікмета (Туреччи¬ 
на), Н. Гільєна (Куба). Рос. лі¬ 
ричну поезію творили В. Жуков¬ 
ський, О. Пушкін, М. Лєрмонтов, 
М. Некрасов, О. Блок та ін. Роз¬ 
винувшись з нар. пісні, укр. Л. 
розквітла в творчості поетів-ро- 
мантиків Є. Гребінки, М. Петрен¬ 
ка, В. Забіли, М. Шашкевича 
та ін. Найвищого рівня укр. Л. 
досягла в «Кобзарі» Т. Шевченка, 
творчості І. Франка, Лесі Україн¬ 
ки. Вагомий внесок у розвиток 
укр. Л. зробили Ю. Федькович, 
М. Старицький, П. Грабовський, 
І. Манжурата ін. Серед визначних 
творців укр. рад. Л.— П. Тичина, 
М. Рильський, В. Сосюра, М. Ба¬ 
жай, А. Малишко, Л. Перво- 

майський, І. Драч, Б. Олійник, 
Л. Костенко. Високі зразки Л. ство¬ 
рили рос. рад. поети В. Маяков- 
ський, С. Єсенін, О. Твардовський, 
білорус.— Я. Купала, Я. Колас, 
груз. — Г. Леонідзе, Г. Табідзе. 
поети ін. рад. республік. 
Літ.: Белинский В. Г. Разделение поз- 
зии на роди и види. В кн.; Белинский 
В. Г. Полное собрание сочинений, т. 5. 
М., 1954; Франко 1. Із секретів по¬ 
етичної творчості. К., 1969; Шаховсь- 
кий С. М. Лірика і лірики. К., 1960; 
Фролова К. П. Розвиток образної сві¬ 
домості в українській радянській лі¬ 
риці. (1917 —1967). Дніпропетровськ, 
1970. Г. К. Сидоренко. 

ЛІРІОДЄНДРОН — листопадне 
дерево родини магнолієвих. Те 
саме, що й тюльпанне дерево. 
лГрники —народні співці й му¬ 
зиканти, що супроводять свій спів 
грою на лірі. Починаючи з 15 ст. 
Л. були на Україні, в Білору¬ 
сії, Росії, Польщі, Литві, Молда¬ 
вії. На Україні (на Поділлі, Воли¬ 
ні, Київщині, на Зх. Україні тощо) 
в селах існували лірницькі школи, 
де навчалися переважно сліпі юна¬ 
ки. Навчання тривало здебільшого 
6 років. У репертуарі укр. Л. бу¬ 
ли церковно-моралізаторські кан¬ 
ти й псалми, укр. нар. пісні, пе¬ 
редусім жартівливі й сатиричні, 
а також істор. пісні й думи. Лір- 
ники-професіонали об’єднувались 
у спільні з кобзарями {бандуриста¬ 
ми) цехи, братства, вони мусили 
знати спец, арго — умовну мову 
своєї професії. Л., як і кобзарі, 
часом зазнавали переслідувань з 
боку реакційної влади. Відомими 
Л. були І. Скубій, Ю. Зозуля, А. 
Никоненко, А. Гребінь, А. Скоба 
та ін. Л. демонстрували своє мис¬ 
тецтво на 12-му археол. з’їзді в 
Харкові 1902, на Респ. нараді коб¬ 
зарів та лірників 1939, на Всесоюз¬ 
ній нараді з вивчення епосу сх. 
слов’ян 1955 та ін. За радянсько¬ 
го часу лірники виступають іноді 
в ансамблях та в оркестрах укр. 
нар. інструментів. 
Літ.: Студинський К. Лірники. Львів, 
1894; Маслов С. Лирники Полтавской 
и Черниговской губерний. «Сборник 
Харьковского историко-филологичес- 
кого общества», 1902, т. 13; Кирдан 
Б., Омельченко А. Народні співці- 
музиканти на Україні. К., 1980. 

М. П. Полотай. 
ЛГРОВІ, піскарки, морські миші 
(Саіііопутісіае) — родина риб ря¬ 
ду окунеподібних. Тіло довж. до 
35 см, голе, яскраво забарвлене, 
черевні плавці розташовані попе¬ 
реду грудних. Відомо 9 родів 
і бл. 45 видів. Поширені в прибе¬ 
режній смузі морів помірного і 
тропічного поясів. В СРСР, у Чор¬ 
ному морі,—3 види: морська миша, 
або бура піскарка (Саіііопутиз 
Гезііуиз), мала морська миша, або 
сіра піскарка (С. Ьеіепиз), морська 
миша-ліра, або смугаста піскар¬ 
ка (С. Іуга). Нерест влітку, ікра 
пелагічна. Живляться дрібними 
безхребетними. Потурбовані риби 
швидко закопуються в грунт. 
Іл. с. 183. 
ЛГРО-ЕПГЧНИЙ ТВІР — вид 
літературно-художнього твору, в 
якому поєднуються родові ознаки 
епосу (сюжетно-розповідний вик¬ 
лад) і лірики (емоційне виражен¬ 
ня переживань переважно у віршо¬ 
вій формі). До осн. ліро-епічних 
жанрів належать роман у віршах, 
поема, балада, ода та ін. 



ЛІРОХВІСТ (Мепига) — рід пта¬ 
хів ряду горобцеподібних. Віднос¬ 
но великі птахи (довж. тіла до 
38 см, маса до 800 г), схожі на 
фазанів. Оперення бурувато-ко¬ 
ричневе. Живуть у лісах з густим 
підліском. Полігами (див. Полі¬ 
гамія в біології). Під час токуван¬ 
ня самці розправляють хвіст, що 
стає схожий на ліру (звідси й наз¬ 
ва Л.). Самка раз на рік відкла¬ 
дає одне яйце в гніздо у вигляді 
кулі з бічним ходом; насиджує 
6—7 тижнів. Пташенята вилуплю¬ 
ються сліпими, неопереними. Жив¬ 
ляться Л. наземними та грунтови¬ 
ми безхребетними, а також рослин¬ 
ними кормами. 2 види, поширені 
лише у пд.-сх. Австралії. Нечис¬ 
ленні. Викопні рештки невідомі. 
ЛІС — один з основних типів рос¬ 
линності, в якому головну роль 
відіграють дерева і чагарники. За 
різноманітністю будови, силою 
діяння на навколишню природу 
Л. є найскладнішим і найпотужні¬ 
шим рослинним угрупованням. Він 
впливає на гідрологічний і клі¬ 
матичний режим місцевості, грун¬ 
тоутворення, флору й фауну тощо. 
Л. є важливим акумулятором жи¬ 
вої речовини на планеті, утримує 
в біосфері ряд хім. елементів і 
воду (див. Водоохоронні ліси). 
При вирубуванні Л. на значних 
площах прискорюється кругообіг 
речовин біологічний. За складом 
розрізняють чисті (з однією де¬ 
ревною породою) і мішані Л. (з 
кількома деревними порю дами), 
листопадні (див. Листопад) і віч¬ 
нозелені Л. (див. Вічнозелені рос¬ 
лини). За структурою Л. поділя: 
ють на одноярусні, двоярусні 
і т. д. (див. Ярусність). В Л. зу¬ 
стрічається позаярусна рослин¬ 
ність (виткі рослини та лазячі 
рослини); мохи, лишайники, гриби 
та водорості займають властиві 
їм екологічні ніші. Залежно від 
геогр. широти виділяють кілька 
лісових зон. Пн. межа поширення 
Л. проходить у Пн. півкулі по пд. 
краю тундри. Зникання Л. при 
переході до посушливої зони по¬ 
в’язане з нестачею вологи, проте 
своєрідні Л. властиві і пустелям 
(напр., саксаульники Серед. Азії). 
Найбагатші за видовим складом 
Л. вологих тропіків. На тропічних 
морських узбережжях зустріча¬ 
ються мангрові ліси. Гірські Л. від- 

Площа лісів і лісистість на 
континентах або в країнах світу 
(1978) 

Континент, 
країна 

Вкрита 
лісом 
площа, 
млн. га 

Лісис¬ 
тість, % 

СРСР 791,6 33 

в т. ч. УРСР 
8,3 13,6 

Європа (без 
СРСР) 138 29 

Пн. Америка (на 
Пн. від Мексіки) 710 38 

Країни Латин¬ 
ської Америки 794 39 

Азія (без СРСР) 519 19 

Африка 700 24 

Австралія і Океа¬ 
нія 92 11 

Весь світ бл.3745 29 

значаються висотною поясністю. 
Різноманітність Л. залежить і від 
едафічних (грунтових) умов і сту¬ 
пеня зволоження грунту. На су¬ 
глинкових грунтах поширені дібро¬ 
ви, бучини та смеречини, на пісках 
та на скелях — бори-сосняки, 
на перехідних за родючістю грун¬ 
тах — прості субори (сосна з ду¬ 
бом) і сугрудки (сосна з дубом, 
грабом, липою, кленом). Л. заш> 
оігає стіканню води по поверхні 
грунту, сприяє рівномірному жив¬ 
ленню джерел і річок протягом 
року, створює сприятливі мікро¬ 
кліматичні умови для життя рос¬ 
лин і тварин. Саме тому У пд. 
районах, зокрема на Пд. України, 
створюють полезахисні лісові на¬ 
садження. Заліснюють яри, балки 
(ярозакріплювальні насадження), 
піски (піскозакріплювальні насад¬ 
ження0, щоб припинити ерозійні 
явища. Тривале існування Л. за¬ 
безпечується зміною поколінь де¬ 
рев. При незадовільному природ¬ 
ному відновленні лісу застосову¬ 
ють його штучне відновлення (див. 
Лісові культури, Лісорозведен¬ 
ня). За віком Л. розрізняють: мо¬ 
лодняк (перші 20 рр.), жердинник 
(21—40 рр.), середньовіновий (41— 
60 рр.), достигаючий (61—80 рр.), 
стиглий (81—100 рр.), перестиглий 
Л. (понад 100 рр.). У Л. відбува¬ 
ється систематичне відмирання де¬ 
рев. Природне зріджування Л. 
регулюють ще й за допомогою ру¬ 
бок догляду. Л. вкривають бл. 
30% суші Землі, вони є на всіх 
материках, крім Антарктиди. На 
Україні під лісом зайняті значні 
площі. Найбільша лісистість — у 
Карпатах і на Поліссі, менша — в 
Лісостепу та в гірському Криму, 
ще менша — в Степу (див. Лісові 
ресурси). В дореволюційний період 
значну частину Л. було знищено. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції здійснено велику про¬ 
граму відновлення Л. і розширен¬ 
ня їхніх площ. Див. також Лісо¬ 
знавство, Лісівництво, Лісове 
господарство, Лісова промисло¬ 
вість, Лісове законодавство, 
Охорона природи. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Погребняк П. С. Роль лісу в при¬ 
роді і в сільському господарстві. 
К., 1948; Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 
М.—Л., 1949; Цепляев В. П. Леса 
СССР. М., 1961; Погребняк П. С. 
Общее лесоводство. М., 1968; Генси- 
рук С. А. Леса Украиньї. М., 1975. 

С. А. Генсірук. 
ЛІСАБОН — столиця Португалії, 
головний політ., екон. і культур, 
центр країни. Центр істор. обл. 
Ештремадура та округу Лісабон. 
Значний порт на правому березі 
естуарію р. Тежу за 15 км від 
узбережжя Атлантичного ок. Важ¬ 
ливий залізнич. вузол і транзит¬ 
ний аеропорт міжнар. значення 
(Портела). Бл. 1,5 млн. ж. (1978, 
з передмістями). Виник як гол. 
поселення племені лузітан (див. 
Ібери). В 2 ст. до н. е. завойований 
Старод. Римом, у 6 ст.— вестго¬ 
тами, у 8 ст.— арабами. З 1147 — 
у складі Португ. королівства. З 
1256 — столиця д-ви. З 1581 — під 
владою Іспанії. Центр повстання 
1640, що відновило незалежність 
Португалії. Зруйнований земле¬ 
трусом 1755. В 1807—08 окупова¬ 
ний франц. військами. Л.— центр 
революцій 1820, 1910, антифашист. 

революції 1974. В Л. та його пе¬ 
редмістях працюють численні під¬ 
приємства металург., маш.-буд. і 
металообробної (суднобудування 
і судноремонт, вагонобудування, 
вироби, металомісткого та електро- 
тех. устаткування тощо), хім. (у т. ч. 
вироби, синтетичного каучуку та 
фарм. виробів), нафтопереробної, 
склоробної, фарфорової, дерево- 
обр. пром-сті. Значного розвитку 
набули текст., швейна та ін. га¬ 
лузі, пов’язані з вироби, товарів 
широкого вжитку. В Л. зосеред¬ 

жені правління гол. монополістич¬ 
них об’єднань і торг, фірм країни, 
великі банки, правління іноз. ком¬ 
паній. Лісабонський та Католи¬ 
цький ун-ти, Тех. ун-т, Військ, ака¬ 
демія, Вища школа красних 
мистецтв, Нац. академія музики 
та ін. навч. заклади. Ряд н.-д. 
установ, у т. ч. Лісабонська акаде¬ 
мія наук, Португ. академія історії, 
Муз. академія. Музеї: Етнографії 
заморських територій, археологіч¬ 
ний, військ., Нац. старовин, мисте¬ 
цтва, Музей міста та ін. Театри. 
Серед архіт. пам’яток Л.: залиш¬ 
ки рим. мурів, що входять в араб, 
фортецю (9 ст.; з 14 ст.— замок 
Сан-Жоржі), романський собор 
(1160—86, 14 ст.), готичний мо¬ 
настир кармелітів (1389—1423, 
арх. Гоміш Мартінш та ін.; тепер— 
Археол. музей), королівський 
палац (перебуд. в 16 ст., арх. Д. 
ді Арруда і Ф. Терці), палац 
Ажуда (з 1802, арх. Ф. К. Фабрі). 
ЛІСГОСПЗАГ — підприємство лі¬ 
сового г-ва, що здійснює комплекс 
лісогосп., лісокультурних та лісо¬ 
заготівельних робіт, а також пер¬ 
винну переробку деревини. Л. 
створені 1959 шляхом об'єднання 
лісгоспів та ліспромгоспів. Зав¬ 
дання Л.— забезпечувати розши¬ 
рене відновлення і всебічне вико¬ 
ристання лісу, удосконалювати 

Лісабон. Костьол Санта-Марія_ ді 
Белен. 16 ст. Архітектор Боїтак 
та ін. 
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Лісіпп. Постать юнака 
(т. з. Ідоліно). Бронза. 
Археологічний музей. 
Флоренція. 

способи ведення лісового госпо¬ 
дарства, його техніку і техноло¬ 
гію, підвищувати культуру лісо- 
госп. вироби., посилювати гідро¬ 
логічний, кліматичний та ін. по¬ 
зитивні впливи лісу. Площа лісу, 
що входить до Л.,— від 4 до 90 
тис. га. У зоні Полісся пересічна 
площа Л. становить 40 тис. га, у 
Криму — 28 тис. га, в Степу — 
18 тис. га, в Лісостепу — 26 тис. 
га. В складі Л. є лісництва (від 
2 до 10), підприємства по перероб¬ 
ці лісової рослинної сировини 
(одержують живицю, смоли тощо). 
Л. мають підсобні галузі с. г.: 
рільництво, тваринництво, садів¬ 
ництво, рибне г-во, бджільництво. 
На території Закарп., Чернів. та 
Івано-Фр. областей замість Л. 
створено лісокомбінати. 

С. А. Генсірук. 

лГсент — розмінна монета Лесо¬ 
то, дорівнює 1/100 молоті. 
ЛІ СИС&НЬ, Цзянь-цзянь (651— 
716) — кит. живописець. Заснов¬ 
ник (разом з сином Лі Чжаодао) 
«графічного» пейзажу періоду Тан 
(7—10 ст.). Твори: «Палац Цзю- 
ченгун» (Музей Гугун, Пекін), «В 
час заходу сонця», Дунбейський 
музей, Шеньян), «Палац біля річ¬ 
ки з вітрильником». 
ЛІСГВКА — колишня (до 1963) 
назва м. Українська Донец. обл. 
УРСР. 
ЛІСІВНЙЦТВО — 1) Галузь рос¬ 
линництва, що займається виро¬ 
щуванням лісу для одержання де¬ 
ревини, ін. продуктів лісу та вико¬ 
ристання його з захисними, водо- 
регулюючими, лікувально-оздо¬ 
ровчими, естетичними цілями. 
2) Наука про природу, методи виро¬ 
щування й поліпшення лісу, під¬ 
вищення його продуктивності. По¬ 
діляється на лісознавство (вчен¬ 
ня про природу лісу) та власне 
Л., що розробляє техніку і техно¬ 
логію вирощування лісу в різних 
природних та виробничо-екон. умо¬ 
вах. Як навч. дисципліна Л. вклю¬ 
чає загальне Л. (вивчає біологію 
й типологію лісу, взаємодію між 
лісом і навколишнім середовищем, 
розглядає методи й техніку природ¬ 
ного відновлення лісу та догляду 
за ним, а також способи вико¬ 
ристання й охорони лісу) і курс 
лісові культури. Л. займається 
поліпшенням природних дерево- 
станів і створенням штучних на¬ 
саджень, теорією й практикою 
рубок гол. користування й рубок 
догляду (див. Рубки лісу). В 
Л. відбулася географічна дифе¬ 
ренціація. Сформувалися Л. тай¬ 
гове, степових та лісостепових 
районів, гірське, субтропічне і тро¬ 
пічне. В СРСР наук, проблеми 
Л. розробляються в н.-д. ін-тах 
га вищих навч. закладах лісо¬ 
вого г-ва, лісових вузах, на лісо¬ 
вих дослідних станціях. 

, С. А. Генсірук. 
ЛІСІИ (грец. Аіхііае; 459—380 до 
н. е.)— афінський логограф. Автор 
понад 200 промов, написаних на 
замовлення (до нашого часу дійш¬ 
ло бл. 40). Промови Л. є зразком 
грец. прози, містять унікальні 
відомості з політ., соціально-екон. 
історії, зовн. політики та побуту 
Афін. 
ЛІСГПП (АіЗоіялоє; н. в Сікіоні, 
ймовірно, у 1-му — п. в остан¬ 
ньому десятиріччі 4 ст. до н. е.) — 

давньогрец. скульптор, представ¬ 
ник пізньої класики. Був придвор¬ 
ним художником Александра Ма¬ 
кедонського. Твори Л. не зберег¬ 
лися, про них дають уявлення опи¬ 
си античних авторів і рим. копії. 
Створив статуї атлетів («Агій», 
«Апоксіомен»), Зевса в Таренті, 
Геліоса з колісницею на о. Родос, 
алегоричну фігуру Кайроса в Олім¬ 
пії, численні зображення Геракла 
та його подвигів (зокрема, т. з. «Ге- 
ракл Фарнезький») та ін. В порт¬ 
ретах Александра Македонського, 
Евріпідата ін. Л. передав їхні інди¬ 
відуальні риси. Творчість Л. мала 
великий вплив на формування 
скульптури епохи еллінізму (див. 
Елліністична культура). Іл. див. 
також до статей Геракл, т. 2, 
с. 536; Гермес, т. З, с. 6. 
Літ.: Вальдгауер О. Ф. Лисипп. Пер. 
с нем. Берлин. 1923. 

ЛІСІЦІАН Павло Герасимович 
[н. 24.Х (6.XI) 1911, Владикавказ, 
тепер Орджонікідзе] — рос. та 
вірм. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1956). Член КПРС 
з 1949. В 1930—32 навчався в Ле¬ 
ні нгр. консерваторії. В 1935—37 — 
соліст Ленінгр. Малого оперного 
театру, 1937—40 — Вірм. театру 
опери та балету, 1940—66 — Вели¬ 
кого театру СРСР. Партії: Єлець- 
кий, Онєгін, Мазепа, Роберт («Пі¬ 
кова дама», «Євгеній Онєгін», «Ма¬ 
зепа», «Іоланта» Чайковського), 
Жермон («Травіата» Верді), Ес- 
камільйо («Кармен» Бізе), Татул 
(«Алмаст» Спендіарова). В 1967— 
73 — викладач Єреванської кон¬ 
серваторії (з 1970 — професор). 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
ЛІСНЙЦТВО — виробничо-тер. 
одиниця в лісовому г-ві. Входить 
до складу лісгоспзагу, а в Закарп., 
Чернів. та Івано-Фр. областях — 
до складу лісокомбінату. На По¬ 
ліссі середня площа Л. (тис. га) 
становить 6, 8, у Криму — 6,2, 
Степу — 3,3, Лісостепу — 5,2, в 
Карпатах — 5—12. Л. забезпе¬ 
чує догляд за лісом і його охорону; 
сівбу і садіння лісу; вирощування 
садивного матеріалу в розсадни¬ 
ках; захист лісу від шкідників, хво¬ 
роб та пожеж; провадить підго¬ 
товку спілого лісу (див. Спілість 
лісу) до рубання; сприяє природ¬ 
ному лісовідновленню; регулює 
побічне користування в лісі; ви¬ 
готовляє штахети, штукатурну 
дранку тощо. Нерідко н Л. прова¬ 
дять також роботи по осушуванню 
заболочених лісів, залісненню піс¬ 
ків, крутих схилів та ярів. 

С. А. Генсірук. 
ЛІСОВА ПГДСТЙЛКА — шар з 
опалого листя, хвої, гілок, кори 
та ін. рослинних решток, що вкри¬ 
ває поверхню грунту в лісових на¬ 
садженнях. Л. п. відіграє важливу 
роль у грунтотвірних процесах і 
розвитку лісу. В Л. п. концентру¬ 
ються поживні речовини (азот, 
фосфор, калій, магній тощо). Л. 
п. зберігає вологу лісового грунту, 
перешкоджає його розмиванню 
(див. Ерозія грунту) і мех. ущіль¬ 
ненню. Від наявності Л. п. зале¬ 
жить водний і повітряний режим 
лісових грунтів і лісорослинні 
властивості. В Л. п. є багато живих 
організмів, які беруть участь у 
грунтоутворенні (бактерії, гриби, 
дощові черви та ін.). Пошкодження 

або знищення Л. п. завдає великої 
шкоди лісовим насадженням. 

С. Ю. Дудко. 
ЛІСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ - 
сукупність галузей пром-сті, під¬ 
приємства яких здійснюють заго¬ 
тівлю деревини та її комплексну 
механічну, хіміко-мех. й хім. об¬ 
робку і переробку. До складу Л. п. 
входять лісозаготівельні та лісо- 
обробні вироби. Лісообробні, в 
свою чергу, поділяються на дерево¬ 
обробні, целюлозно-паперові, лі- 
сохім., гідролізні, сульфатно-спир¬ 
тові та дубильні виробництва 
Продукція Л. п. широко застосо¬ 
вується в нар. г-ві. Осн. галузями 
Л. п. є лісозаготівельна промис¬ 
ловість та деревообробна промис¬ 
ловість. Значне місце в структу¬ 
рі Л. п. займає целюлозно-паперо¬ 
ва промисловість. Розвинулися 
лісохімічна промисловість і гід¬ 
ролізна промисловість. Див. та¬ 
кож Меблева промисловість, 
Дубильноекстрактова промисло¬ 
вість. Б. Я. Захожай. 
Лісове ГОСПОДАРСТВО — га- 
лузь виробництва, яка займається 
відтворенням та підвищенням про¬ 
дуктивності лісів, охороною їх від 
різних пошкоджень, а також орга¬ 
нізацією, впорядкуванням і вико¬ 
ристанням лісових ресурсів. Гол. 
завдання соціалістич. Л. г.— орга¬ 
нізація раціонального використан¬ 
ня лісових ресурсів для задово¬ 
лення потреб нар. г-ва в деревині 
та ін. лісовій продукції (живиця, 
плоди, соки тощо) на основі держ. 
планів та збереження лісів як най¬ 
важливішого компонента біосфе¬ 
ри в інтересах людства. Важливе 
значення в Л. г. має переробка 
лісових відходів і малоцінної де¬ 
ревини, прижиттєве використан¬ 
ня деревостанів, охорона й від¬ 
творення мисливської фауни. Ха¬ 
рактерною особливістю Л. г. в 
дореволюц. Росії, в т. ч. на Укра¬ 
їні, була хижацька експлуатація 
лісу в гонитві за прибутками, особ¬ 
ливо в районах розвинутої пром- 
сті, поблизу міст, з-ць та ринків збу¬ 
ту лісових матеріалів. Зокрема, в 
центр, і зх. районах України площа 
лісів з 1814 по 1914 скоротилася 
на 30,5%. Заг. лісовкрита площа 
СРСР становить 791,6 млн. га 
(1978). Осн. площі лісів зосередже¬ 
ні в Сибіру, на Далекому Сході, 
на Пн. і Пн. Сх. країни. Після пе¬ 
ремоги Великого Жовтня всі ліси 
Росії були оголошені держ. влас¬ 
ністю, в перших декретах Рад. 
влади та в багатьох законодавчих 
актах були визначені основи Л. г. 
(див. Лісове законодавство, Лі¬ 
совий кодекс УРСР). В 1943 лі¬ 
си СРСР поділено за нар.-госп. 
значенням на 3 групи: 1) ліси 
держ. заповідників, грунтозахисні 
й водоохоронні; 2) ліси густонасе- 
лених пром. районів; 3) ліси пром. 
значення лісистих районів. Цей роз¬ 
поділ став однією з важливих ос¬ 
нов диференційованої організації 
Л. г. країни. Ліси УРСР належать 
до 1 та 2-ї груп. В розвитку лісо¬ 
вого г-ва СРСР визначилися 4 
осн. напрями: промислово-сиро¬ 
винний, захисно-промисловий, за¬ 
хисний та полезахисний. Для лісо¬ 
вого г-ва УРСР характерні захис¬ 
но-промисловий, захисний та поле¬ 
захисний напрями. За роки Рад. 
влади Л. г. республіки перетвори- 



187 
лося на високорозвинуту галузь 
нар. г-ва. Проведено велику робо¬ 
ту щодо відновлення розладнаних 
і знецінених лісів і створення но¬ 
вих лісових масивів. Лісовий фонд 
УРСР на 1.1 1978 становив 6л. 
10,0 млн. га, в т. ч. лісовкрита пло¬ 
ща — 8,3 млн. га, лісистість — 
13,8%. Сприятливі лісорослинні 
умови дають можливість вирощува¬ 
ти високопродуктивні насадження 
цінного породного складу. Україна 
посідає одне з перших місць в 
СРСР щодо вирощування дубових 
насаджень (див. Дуб)\ велике зна¬ 
чення мають букові ліси (див. Бук). 
Головним завданням лісового 
г-ва УРСР є лісорозведення та лі¬ 
совідновлення. За роки Рад. вла¬ 
ди в республіці посіяно і поса¬ 
джено 5,3 млн. га лісів і захисних 
лісонасаджень. Велика увага при¬ 
діляється створенню насаджень з 
швидкоростучих і технічно цінних 
деревних порід (горіхоплідних, то¬ 
полевих тощо). Одним з важливих 
заходів, спрямованих на вирощу¬ 
вання високопродуктивних наса¬ 
джень необхідного породного скла¬ 
ду й деревини високої якості, є 
рубки догляду за лісом (див. Руб¬ 
ки лісу). В республіці здійсню¬ 
ються роботи щодо реконструкції 
малоцінних насаджень, відновлен¬ 
ня дібров, захисту лісу від шкід¬ 
ників і хвороб, охорони його від 
пожеж. Проводяться лісомеліора¬ 
тивні роботи, особливо по закріп¬ 
ленню ярів, пісків, берегів водойм. 
У Л. г. України значне місце посі¬ 
дають ін. види користування лісом, 
зокрема підсочування. Велика 
увага приділяється питанням інтен¬ 
сифікації Л. г., спрямованої на 
поліпшення методів ведення лісо- 
госп. виробництва. В 1979 лісоза¬ 
готівельні роботи на Україні було 
механізовано на 100%, рубки до¬ 
гляду за лісом — на 79%, лісо- 
культурні роботи — на 70—90% . 
Осн. виробничі підприємства Л.г.— 
лісгоспзаги та лісокомбінати. 
В 1979 в республіці працювали 
220 лісгоспзагів і лісомеліоратив¬ 
них станцій. Наук, питання Л. г. в 
УРСР розробляють Лісового гос¬ 
подарства і агролісомеліорації на¬ 
уково-дослідний інститут імені 
Г. М. Висоцького в Харкові, його 
Карпатський філіал та 12 н.-д. 
станцій, Рада по вивченню продук¬ 
тивних сил АН УРСР, кафедри 
Укр. с.-г. академії, Львівського 
лісотехнічного інституту та ін. 
установи. 
Літ.: Генсірук С. А., Бондар В. С. 
Лісові ресурси України, їх охорона 
і використання. К., 1973; Лес в совре- 
менном мире. М., 1978; Проблеми 
повмшения зффективности и качества 
лесопромншленного производства. 
М., 1978. В. Д. Байтаяа. 
ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО — в 
СРСР сукупність правових норм, 
що регулюють суспільні відносини 
щодо забезпечення комплексного 
використання, охорони, плано¬ 
мірного відтворення й підвищення 
продуктивності лісу. Спрямоване 
на задоволення потреб нар. г-ва і 
населення, а також на посилен¬ 
ня водоохоронних, захисних та ін. 
корисних природних властивостей 
лісів, охорони прав підприємств, 
орг-цій, установ і громадян, зміц¬ 
нення соціалістичної законності 
в галузі лісових відносин. Осново¬ 
положним у Л. з. є конституційне 

положення, що ліси є державною 
(загальнонародною) власністю. 
Принцип держ. власності на ліси 
в Л. з. встановлено в ленінському 
Декреті про землю. Першим уза¬ 
гальнюючим актом Л. з, в Рад. 
країні був Декрет про ліси, підпи¬ 
саний В. І. Леніним 27.V 1918; в 
УРСР введено декретом Раднар- 
кому України від 26.11 1919. 
У 1923 був затверджений лісовий 
кодекс РРФСР. У 1923 ВУЦВК 
прийняв «Закон про ліси УРСР». 
З окремих питань Л. з., що мають 
союзне значення, є постанови Ради 
Міністрів СРСР, зокрема «Поло¬ 
ження про колгоспні ліси» від 
4.III 1968. Значна кількість таких 
актів видається союзними респуб¬ 
ліками. Урядом УРСР прийнято 
ряд нормативних актів по лісоко¬ 
ристуванню, зокрема постанову 
«Про заходи по поліпшенню вико¬ 
ристання лісових ресурсів і віднов¬ 
лення лісів в УРСР» від 20.XII 
1957; встановлено кримінальну від¬ 
повідальність за незаконне рубан¬ 
ня лісу на пні (ст. 160 КК УРСР) та 
ін. Законом СРСР від 17.VI 1977 
затверджено Основи лісового за¬ 
конодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік, які узагальнили й 
систематизували правове регулю¬ 
вання різноманітних лісових відно¬ 
син, зумовили дальший розвиток 
Л. з. союзних республік. 13.XII 
1979 Верховна Рада УРСР затвер¬ 
дила Лісовий кодекс УРСР. 
Літ.: Сборник нормативних актов 
по охране природи. М., 1978; Систе¬ 
матичне зібрання діючого законодавст¬ 
ва Української РСР, т. 9. К., 1979. 

В. П. Цемко. 
ЛІСОВЙЙ Олександр Дмитрович 
(н. 1.УІ 1938, м. Сєров Свердл. 
сбл.) — укр. рад. кінооператор, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1980). 
Член КПРС з 1970. В 1968 закін¬ 
чив ВДІК. З 1955 працює на Київ, 
студії хронікально-документаль¬ 
них фільмів. Зняв фільми; «Пісня» 
(1968), «Учитель» (1970), «Україна. 
Земля. Люди» (1970, повнометраж¬ 
ний), «Захарова рідня» (1972), 
«Великий хліб» (1973), «Перша бо¬ 
розна» (1974, спільне укр.-болг. 
виробництво), «Кантата про Чер¬ 
воний оркестр» (1975), «Розум, 
честь і совість епохи» (1977, повно¬ 
метражний), які відзначені на 
респ., всесоюзних та міжнар. кіно¬ 
фестивалях. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра- , „ 
Л ІС О В Й И Петро Андрійович 
[справж. прізв.— Свашенко; 10 
(22).VI 1891, с. Дергачі, тепер міс¬ 
то Харків, обл.— 17.1 1943] — 
укр. рад. письменник. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1919. Учасник 
громадян, війни. Закінчив Головне 
училище садівництва в Умані 
(1914). Перші оповідання надруку¬ 
вав 1924. Окремими виданнями ви¬ 
йшли збірки оповідань і нарисів 
«В революцію» (1925), «Нетрі се¬ 
ла», «Кубань», «Українська Ніага¬ 
ра», «З олівцем по Україні» (всі — 
1928), «Демонстрація» (1931). В 
романах «Микола Ярош» (1929) 
і «Записки Юрія Діброви» (1930) 
відобразив революц. події 1905,1917. 
Написав повісті-хроніки «Наші 
слобожани» (1930) і «За Збручем» 
(1932), фантастичну повість «Чер¬ 
вона ракета» (1932). 
Те.: Наші слобожани. К., 1960. 

М. М. Драган. 

ЛІСОВЙЙ Тимофій Григорович 
(н. 19.VI 1923, с. Слобода, тепер 
Кагарлицького р-ну Київ, обл.) — 
парт, діяч Укр. РСР, Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1966). Член 
КПРС з 1946. Н. в сел. сім’ї. За¬ 
кінчив Київ, ін-т нар. г-ва (1965). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
В 1944—70 — на рад. і парт, робо¬ 
ті в Кагарлику, 1970 працював 
в апараті ЦК Компартії України, 
1970—72 — головою Хмельниць¬ 
кого облвиконкому. З березня 
1972 — перший секретар Хмельн. 
обкому партії. На XXIII і XXV 
з’їздах Компартії України оби¬ 
рався членом ЦК, на XXIV 
з’їзді — кандидатом у члени ЦК 
Компартії України. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 9 і 10-го скли¬ 
кань. Депутат Верховної Ради 
УРСР 8-го скликання. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
ЛІСОВЙЙ КбДЕКС УРСР - за- 
конодавчий акт, який регулює лі¬ 
сові відносини на території рес¬ 
публіки. Затверджений Верховною 
Радою УРСР 13.ХІІ 1979 і введе¬ 
ний у дію з 1.ІУ 1980. Л. к. УРСР 
прийнятий відповідно до Основ 
лісового законодавства Союзу 
РСР і союзних республік. Норми 
Л. к. УРСР забезпечують раціо¬ 
нальне використання лісів, їх охо¬ 
рону і захист, відтворення і під¬ 
вищення продуктивності, посилен¬ 
ня водоохоронних, захисних, клі- 
маторегулюючих, сан.-гіг., оздо¬ 
ровчих та ін. корисних природних 
властивостей, зміцнення соціаліс¬ 
тичної законності в галузі лісо¬ 
вих відносин тощо. Складається 
з преамбули, 7 розділів і 18 глав, 
до яких увійшло 148 статей. У 
преамбулі міститься характеристи¬ 
ка лісів, підкреслюється, що в 
УРСР вони виконують переважно 
захисні функції і мають обмежене 
експлуатаційне значення. У розд. 
1—«Загальні положення» — ви¬ 
значено осн. положення лісового 
законодавства, компетенцію орга¬ 
нів держ. управління і завдання 
держ. контролю за використанням, 
відтворенням, охороною і захистом 
лісів, участь громадян і громад¬ 
ських орг-цій у цій справі. В Л. к. 
встановлено осн. вимоги до ве¬ 
дення лісового г-ва в лісах різних 
категорій тощо. В ін. розділах уре¬ 
гульовано такі питання: у розд. 2— 
лісокористування; 3 — відтворен¬ 
ня і підвищення продуктивності 
лісів; 4 — охорона і захист лісів; 
5 — держ. облік лісів і держ. 
лісовий кадастр, лісовпорядкуван¬ 
ня; 6 — відповідальність за пору¬ 
шення лісов. законодавства^—між¬ 
народні договори. /. С. Шапоренко. 

ЛІСОВЙЙ РОЗСАДНИК — ді- 
лянка, де вирощують садивний ма¬ 
теріал деревних і чагарникових по¬ 
рід для відновлення лісів, озеле¬ 
нення населених пунктів, ство¬ 
рення полезахисних лісових на¬ 
саджень та ін. лісонасаджень. 
Л. р. створюють при лісництвах 
на площі 1—3 га; при лісгоспза- 
гах — великі (базисні) на площі 
25—ЗО га і більше; на самому пору¬ 
бі (як тимчасовий Л. р.) при заліс¬ 
ненні великих площ. Л. р. розмі¬ 
щують на підвищеному рівному 
місці або на пологих (з ухилом 
не більше як 2—3°) зх., пн.-зх. схи¬ 
лах з родючим легкосуглинковим 

ЛІСОВИЙ 
РОЗСАДНИК 

П. Г. Лісіціан. 
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Лісовик. Дереворит 
О. Сахновської. Деталь. 
Ілюстрація^ до книжки 
Лесі Українки « Лісова 
пісня». Київ. 1973. 

або супіщаним грунтом. Частину 
розсадника (з найпридатнішим 
грунтом) відводять під посів¬ 
не відділення, в якому 
мають вирощувати одно- й дворіч¬ 
ні сіянці для лісонасаджень, та за¬ 
кладання шкілок і плантацій. В 
декоративній шкілці 
вирощують саджанці лісових де¬ 
ревних і чагарникових порід для 
озеленення міст, селищ і шляхів; 
у плодовій підготовляють 
саджанці ягідних кущів і плодо¬ 
вих дерев. Плантації топо¬ 
лі, верби, ягідних рослин забезпе¬ 
чують потреби розсадника у жив¬ 
цях, відсадках, кореневих парост¬ 
ках. Б. Й. Логгінов. 
ЛІСОВЙК, Лісун, Полісун, Лісо¬ 
вий цар — міфологічний персонаж 
у багатьох народів світу. Різні 
уявлення про Л. як про бога (або 
духа) лісів були поширені в ста¬ 
ро д. греків, римлян, слов’ян, гер¬ 
манців та ін. народів. У віруван¬ 
нях сх. слов’ян Л.— ворожий лю¬ 
дям дух лісу, який викликав за¬ 
бобонний страх. На Україні Л. 
уявляли в ооразі людини, високої 
на зріст, вкритої шерстю, з цапи¬ 
ною бородою, з хвостом, рогами 
й копитами. Л. зображено в фольк¬ 
лорі й л-рі (чЛісова пісня» Лесі 
Українки, чЛісовий цар» Й. В. 
Гете, чЗатоплений дзвін» Г. Гаупт- 
мана та ін.). 
ЛІСОВГ ЗОНИ — природні зони 
земної кулі, найхарактернішою 
зовнішньою ознакою яких є лісова 
рослинність, тісно пов’язана з особ¬ 
ливостями ін. елементів зонального 
природного комплексу, насамперед 
з кліматичними умовами. Лісами 
вкрито бл. 30% поверхні Землі. 
Ліси як зональний тип рослиннос¬ 
ті притаманні усім поясам фізико- 
географічним, за винятком арк¬ 
тичного й антарктичного та суб¬ 
арктичного й субантарктичного. 
В екваторіальному поясі, де най¬ 
сприятливіші умови для розвитку 
рослинного покриву (пересічні 
місячні т-ри +24, +28°, опадів 
1500—3000 мм на рік), сформува¬ 
лась зона екваторіаль¬ 
них лісів. Найбільші площі 
ця зона займає у Пд. Америці 
(бас. Амазонки), у Зх. та Центр. 
Африці, на Пд. Сх. Азії. Ліси 
мають густий деревостан, відзна¬ 
чаються флористичним багатством 
(до 100 видів деревних порід на 
1 га), великою кількістю ліан та 
епіфітів. Переважають бобові, 
миртові, пальмові, молочайні, лав¬ 
рові. Багато цінних порід: каучу¬ 
коноси, дерево какао, хлібне, ко¬ 
ричне та ін. Грунти переважно ла- 

Розподіл лісового фонду УРСР за формою користування 
(на 1.1 1978) 

Форма користування 
За¬ 

гальна 
площа, 
тис. га 

Вкри¬ 
та лі¬ 
сом 

площа, 
тис. га 

Загальні 
запаси 

деревини 
млн. м3 

Ліси, що перебувають у віданні 
М-ва лісового г-ва УРСР і М-ва 
лісової та деревообробної пром-сті 
УРСР (держлісфонд) 
Колгоспні ліси 

7030Д 
1959*0 

5992,3 
1694,7 

855,0 
119,8 

Ліси, передані в довгострокове 
користування (приписні ліси) 655,9 574,4 50,7 

Разом 9645,0 8261,4 1025.5 

теритні. Значні масиви екваторі¬ 
альних лісів винищено для одер¬ 
жання деревини або при розчи¬ 
щенні ділянок під с.-г. угіддя, 
проте в зв’язку з важко доступністю 
це одна з найменш освоєних зон. 
У субекваторіальних поясах, особ¬ 
ливо в області розвитку мусонів, 
виділяються зони субеква¬ 
торіальних мусонних 
мішаних лісів. Вони про¬ 
стежуються в пн.-сх. частині Пд. 
Америки, в Африці, Пд.-Сх. Азії, 
на пд.-сх. узбережжі Австралії. 
На червоних латеритних грунтах в 
умовах високих температур (пере¬ 
січні місячні +17, +30°) та дос¬ 
татнього зволоження (1300—2700 
мм на рік) ростуть мішані листо¬ 
падно-вічнозелені ліси. Серед них 
багато цінних порід (тикове, садо¬ 
ве дерева та ін.). Ця зона частково 
освоєна під споживчі й плантацій¬ 
ні товарні культури та пасовища. 
У сх. приокеанічних секторах тро¬ 
пічних поясів (гол. чин. у межах 
Пд. півкулі) сформувались зони 
тропічних вологих лі¬ 
сі в з переважанням латеритного 
процесу грунтоутворення. Залеж¬ 
но від особливостей розподілу тем¬ 
ператури (пересічні місячні +18, 
+28°) та опадів (1000—2000 мм на 
рік і більше) виділяються постій¬ 
но- та сезонновологі ліси з вічно¬ 
зеленими та листопадними форма¬ 
ми. Ці ліси значно вирубано, площі 
зайнято плантаціями тропічних 
культур. У субтропічних поя¬ 
сах виділяють по дві Л. з. у кож¬ 
ній півкулі. Зони субтро¬ 
пічних вічнозелених 
лісів і чагарників приурочені 
гол. чин. до приморських тер. зх. 
секторів материків (найбільші пло¬ 
щі — у Середземномор’ї). В умо¬ 
вах середземноморського клімату 
з сухим жарким літом ( + 18, +28°) 
і прохолодною вологою зимою 
( + 4, +12°) на коричневих грунтах 
утворились формації вічнозелених 
жорстколистяних лісів і чагарни¬ 
ків (маквіс, гарига, фригана). 
Зони субтропічних му¬ 
сонних мішаних лісів 
характерні для сх. зволожених 
окраїн материків (опадів 800— 
1200 мм на рік, максимум при роз¬ 
витку мусонів). За таких умов на 
червоноземах і жовтоземах рос¬ 
туть багатоярусні ліси з багатим 
флористичним складом (у Сх. 
Китаї — бл. 20 тис. видів) — вічно¬ 
зелений дуб, бук, магнолія, сосна, 
лавр, пальми, бамбук; з листопад¬ 
них — клен, дуб, ясен, береза. Це 
райони давнього заселення, висо¬ 
кого ступеня освоєння. У помір¬ 
них поясах з прохолодним, до¬ 
сить вологим кліматом поширені 
ландшафти трьох Л. з.: тайги зо¬ 
ни, мішаних лісів зони та широко¬ 
листяних лісів зони (деякі до¬ 
слідники вважають їх підзонами). 
Найбільші площі вони займають 
в Євразії та Пн. Америці. Це райо¬ 
ни розвинутого лісового госпо¬ 
дарства, хутрового промислу. У 
межах зон тайги та мішаних лісів 
лежить понад третина тер. СРСР. 
Пн. частина тер. України знахо¬ 
диться в межах зони мішаних лісів. 
Карту див. до ст. Зони фізико- 
географічні. Є. 1. Стеценко. 
ЛІСОВГ КОЗАКЙ — кінні загони, 
сформовані за указом Олександ¬ 
ра І з лісових наглядачів і лісової 

охорони Правобережної України 
під час Вітчизняної війни 1812. 
їм надавалися права й привілеї 
козаків. Утримувалися коштом 
місц. населення. В кін. липня 
1812 ввійшли до складу 2-ї і 3-ї 
Зх. армій та 2-го резервного корпу¬ 
су. Л. к. брали участь у багатьох 
боях і закордонному поході рос. 
армії. Розформовані восени 1814. 
ЛІСОВГ КУЛЬТУРИ — 1) Штуч- 
но висіяні або висаджені з дерев¬ 
них і чагарникових порід лісові 
насадження. Ділянка, виділена для 
створення Л. к., наз. лісокультур- 
ною площею, а сукупність таких 
ділянок — лісокультурним фон¬ 
дом. Л. к. поділяють на с у ц і л ь - 
н і — коли всю кількість дерев, 
потрібну для формування майбут¬ 
нього деревостану, розміщують на 
заліснювану площу; частко- 
в і — коли дерева насаджують на 
лісокультурну площу як додаток 
до існуючого природ, відновлення. 
Суцільні Л. к. бувають чисті (з 
однієї породи) та змішані (з кіль¬ 
кох порід). Л. к. створюють пере¬ 
важно садінням, для чого викори¬ 
стовують 1—3-річні сіянці, рідше 
саджанці (див. також Лісороз¬ 
ведення). 2) Галузь лісівничої нау¬ 
ки, яка розробляє теорію і прак¬ 
тику створення штучних лісових 
насаджень (раніше наз. спеціаль¬ 
не лісівництво). С. А. Генсірук. 
ЛІСОВІ МАШЙНИ — машини, 
механізми, пристрої для виконан¬ 
ня робіт по лісовідновленню і за¬ 
хисному лісорозведенню, заміни 
ручної праці механізованою на 
всіх ін. лісогосп. роботах. Оснаще¬ 
ність лісових г-в Л. м. забезпечила 
значне збільшення обсягу лісо¬ 
госп. робіт в СРСР, зокрема на 
Україні (в післявоєнні роки в рес¬ 
публіці посаджено 4 млн. га лісу), 
підвищення їх темпів, а також про¬ 
дуктивності праці і зниження со¬ 
бівартості виробництва. Машини 
для лісівництва підрозділяють го¬ 
ловним чином на: Л м. для 
підготовки площі й об¬ 
робітку грунту під лісові 
культури та лісові розсадники, 
з яких найпоширеніші МРП-2 
(мал.), плуги лісові ПЛШ-1,2 
(мал.), ПКЛ-70, ПЛД-1,2 та ін., 
фреза шнекова ФЛІП-1,2 (мал.); 
Л. м. для садіння і сів¬ 
би лісових культур — 
це передусім машина універсальна 
МЛУ-1 (мал.), СЛП-2, СЛ-2 та 
ряд ін.; Л. м. для догляду 
за посівами та посад¬ 
ками — в осн. культиватори лісо¬ 
ві КБЛ-1 і КРТ-3, які знищують 
бур’яни і розпушують грунт у між¬ 
ряддях, а також пристрої ТПР-1 
га ін. Для хімічної боротьби з не¬ 
бажаною деревною, чагарниковою 
і трав’яною рослинністю, шкідни¬ 
ками і хворобами лісу застосову¬ 
ють аерозольний генератор, ін. 
обприскувачі. С. О. Карпенко. 
ЛІСОВГ РЕСУРСИ — сукупність 
лісових масивів (ділянок) відповід¬ 
ної території, які використову¬ 
ються або можуть бути використа¬ 
ні для задоволення потреб у дере¬ 
вині та ін. продуктах лісу, а також 
виконують різні корисні функ¬ 
ції — водоохоронні, грунтозахис¬ 
ні, санітарно-гігієнічні тощо; один 
з важливих видів природних ре¬ 
сурсів. У Рад. Союзі всі ліси ста¬ 
новлять Єдиний держ. лісовий 
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фонд. Заг. площа його 1978 стано¬ 
вила 1258 млн. га, у т. ч. вкрита 
лісом — 791,6 млн. га, запаси дере¬ 
вини — 84,1 млрд. м3. Пересічна 
лісистість території СРСР дорів¬ 
нює 33%. Розміщені ліси по тери¬ 
торії дуже нерівномірно. Понад 
90% усіх лісів зосереджено в Си¬ 
біру, на Далекому Сході та на Пн. 
Європ. частини СРСР. Заг. площа 
лісового фонду УРСР становить 
9,7 млн. га, в т. ч. вкрита лісом — 
8,3 млн. га, пересічна лісистість 
у республіці — 13,6%. Запаси де¬ 
ревини— понад 1 млрд. м3. 
Переважна кількість лісів сконцен¬ 
трована в Карпатах (40,2% тер. 
цього району)та на Поліссі(25,5%). 
У Лісостепу ліси вкривають 13,4% 
площі, в Степу — 4,2% , у Кримсь¬ 
ких горах — 10,3%. З 1946 по 1978 
у республіці створено бл. 4 млн. 
га лісів, у т. ч. бл. 1,3 млн. га на¬ 
саджень агролісомеліоративного 
значення — на землях, вилуче¬ 
них з с.-г. вироби. Лісистість рес¬ 
публіки за цей період збільшила¬ 
ся майже на 3%. Ліси України від¬ 
значаються високою продуктив¬ 
ністю (лісонасадження І і II кла¬ 
сів бонітету лісу становлять 
73,5% вкритої лісом площі). У 
деревостанах здебільшого цінні 
хвойні та твердолистяні породи 
(сосна, ялина, дуб, бук, явір, клен, 
ясен). В структурі лісів за віком 
переважають молодники (51,9% 
вкритої лісом площі) і середньові- 
кові (32,1%) насадження. За нар.- 
госп. значенням усі ліси України 
поділяють на дві групи. До першої 
групи відносять захисні ліси — 
водоохоронні, грунтозахисні, а та¬ 
кож ліси особливого призначен¬ 
ня — зелені зони, курортні ліси, 
заповідники, пам’ятки природи. 
Ліси цієї групи становлять 43,3% 
заг. площі лісового фонду УРСР. 
Ліси другої групи займають 56,7%, 
вони є осн. джерелом заготівель 
деревини і разом з цим мають 
велике водоохоронне і грунтоза¬ 
хисне значення. Пром., захисне 
і культур, значення лісів зростає 
з розвитком індустрії, зі збільшен¬ 
ням числа міст, кількості населен¬ 
ня, піднесенням матеріального і 
культур, рівня життя. Одним із 
важливих завдань соціалістич. лі¬ 
сового господарства є раціональне 
використання та примноження лі¬ 
сових багатств. Охорона і вико¬ 
ристання Л. р. в СРСР регулю¬ 
ються Основами лісового законо¬ 
давства Союзу РСР і союзних рес¬ 
публік, прийнятими 1977, на Ук¬ 
раїні—також Лісовим кодексом 
УРСР, (1979). Карта між с. 192—193. 

Літ.: Лес — национальное богатство 
советского народа. М., 1967; Генси- 
рук С. А. Леса Украиньї. М., 1975; 
Побединский А. В. Водоохранная и 
почвозащитная роль лесов. М., 1979. 

С. А. Генсірук, М. С. Нижник. 

ЛІСОВГ шкбли, санаторно-лі¬ 
сові школи — в СРСР навчально- 
виховні та лікувально-оздоровчі 
заклади інтернатного типу в систе¬ 
мі М-ва освіти. В Л. ш. приймають 
дітей 7—15 років з ослабленим 
здоров’ям. Навч.-виховна робота 
в них здійснюється відповідно до 
навч. планів і програм для заг.- 
осв. восьмирічної школи. В класі 
Л. ш. не більше 25 учнів. У 1—4 
класах урок триває 35 хв, в 5—7 — 
40 хв; на кожному уроці прово¬ 

диться фізкультхвилинка. Обо¬ 
в’язкові п’ятиразове калорійне 
харчування, денний сон; біль¬ 
шість виховних заходів перенесено 
на свіже повітря. Організовують 
Л. ш. за містом, у місцях зі спри¬ 
ятливими природними і кліматич¬ 
ними умовами. Є. С. Березняк. 

лісовбго ГОСПОДАРСТВА і 
АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ УК¬ 
РАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДбС- 
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ імені Г. М 
Висоцького — в системі М-ва лі¬ 
сового г-ва УРСР. Створений 1929, 
міститься в Харкові. В 1951 об’єд¬ 
наний з Укр. ін-том лісового г-ва, 
в 1956 до нього приєднано також 
Ін-т лісу АН УРСР. В ін-ті (1980) 
— 12 лабораторій, 2 відділи. Ін-ту 
підпорядковані Карпатський фі¬ 
ліал, Вінницька, Закарпатська, 
Маріупольська й Червоно-Тростя- 
нецька лісові дослід, станції, Крим¬ 
ська гірсько-лісова дослід, станція, 
Володимирівська, Ворошиловград- 
ська, Поліська і Присиваська до¬ 
слідні агролісомеліоративні стан¬ 
ції, Нижньодніпровська н.-д. стан¬ 
ція заліснення пісків і виноградар¬ 
ства на пісках, Придеснянська до¬ 
слідна станція по боротьбі з еро¬ 
зією грунтів, Веселоооковеньківсь- 
ка селекційно-дендрологічна стан¬ 
ція та Данилівське дослідне лісове 
г-во. Осн. завдання ін-ту — опра¬ 
цювання і впровадження в практи¬ 
ку наук, основ піднесення продук¬ 
тивності лісового г-ва та підвищен¬ 
ня ефективності захисного лісо¬ 
розведення на Україні. При ін-ті 
є аспірантура. Видає збірники на¬ 
ук. праць. Нагороджений (1979) 
орденом «Знак Пошани». 

П. С. Пастернак. 

ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ — 
комплекс заходів щодо організації 
і ведення лісового господарства 
з метою найповнішого і раціональ¬ 
ного використання лісових ресур¬ 
сів і земель лісового фонду та 
підвищення продуктивності дере- 
востанів. У важкодоступних райо¬ 
нах замість Л. проводиться аеро¬ 
візуальне обстеження лісів, або 
вони досліджуються за допомогою 
аерофотознімання. Об’єктом Л. 
є ліси окремих лісгоспзагів, лісо¬ 
комбінатів, колгоспів, радгоспів 
тощо. Л. здійснюється орг-ціями 
і підприємствами системи Все¬ 
союзного об’єднання «Ліспроект». 
При Л. уточнюються межі лісового 
фонду лісогосп. орг-цій, прово¬ 
диться таксація лісу, вивчаються 
природно-екон. умови району, роз¬ 
робляються напрями найефек¬ 
тивнішого відтворення лісових ре¬ 
сурсів, їх охорони й використання. 
На основі даних Л. складається 
проект організації і розвитку лісо¬ 
вого г-ва на перспективу. В ньому 
передбачається поділ лісової пло¬ 
щі підприємства на госп. частини, 
окремі г-ва, тех. ділянки, обходи, 
аналізуються сучас. стан лісів, 
особливості динаміки росту і вико¬ 
ристання їх, розробляється систе¬ 
ма лісогосп. заходів на перспекти¬ 
ву (10 і більше років). На основі 
детальних техніко-екон. розрахун¬ 
ків визначаються обсяги робіт по 
лісовідновленню і лісорозведенню, 
реконструкції насаджень, захисту 
лісів від хвороб і шкідників, їх 
охорони від пожеж. Дається об¬ 
грунтування віку спілості лісу і 
рубки лісу, встановлюються роз¬ 

міри рубок догляду, гол. користу¬ 
вання, виявляються ресурси для 
заготівлі грибів, ягід, дикоросту¬ 
чих плодів, лікарських рослин то¬ 
що. Особлива увага приділяється 
розробці науково обгрунтованих ре¬ 
комендацій щодо поліпшення якос¬ 
ті та породного складу лісів, під¬ 
вищення їх продуктивності, біоло¬ 
гія. стійкості, посилення захисних 
функцій лісових насаджень. Дані 
Л. є вихідним матеріалом для роз¬ 
міщення і розвитку лісової і дере¬ 
вообробної пром-сті та ін. галузей 
нар. г-ва. Всі ліси республіки об¬ 
стежені повністю. Л. проводяться 
один раз на 10 років. 
Літ.: Мотовилов Г. П. Лесоустройст- 
во. М., 1963; Развитие лесоустройства 
в СССР. М., 1967. 

С. А. Генсірук, Я. В. Коваль. 

ЛІСбВСЬКИЙ Микола Михайло¬ 
вич [1 (13).І 1854, Москва — 19.ІХ 
1920, там же] — рос. бібліограф. 
Автор праці «Русская периодиче- 
ская печать. 1703—1900 гг.» (в. 1— 
4. СПБ, 1895—1915), в якій охоп¬ 
лено і періодичну пресу України. 
В 1915 ця праця вийшла окремим 
виданням: «Бібліографія російсь¬ 
кої періодичної преси. 1703—1900». 
Склав ряд бібліографій з музики, 
театру та ін. В 1881—82 редагував 
журн. «Российская библиография», 
в 1884—94 — журн. «Библиограф». 
Першим з 1913 почав читати курс 
книгознавства в Петерб. і Моск. 
ун-тах. 
Літ.: Федоров И. В. Н. М. Лисовский. 
М., 1953. 

ЛІСбВСЬКИЙ Микола Федоро¬ 
вич [1799, Полтавщина — 6 (18).І 
1844, Туруханськ, тепер Красно- 
яр. кр.] — декабрист. Н. в сім’ї 
дрібного урядовця. В 1815 закін¬ 
чив губернське нар. уч-ще в Кре¬ 
менчуці. В 1825, будучи поручиком 
Пенз. піхотного полку, вступив до 
Товариства об'єднаних слов'ян. 
В лютому 1826 заарештований в 
м. Старокостянтинові й засуджений 
до двох років каторжних робіт. 
Каторгу відбував у Читин. острозі. 
З 1828 — на поселенні в Турухан- 
ську. 
ЛІСдВСЬКИЙ Олексій Микола¬ 
йович [12 (24). II 1861, с. Мачухи, 
тепер Полтав. р-ну Полтав. обл.— 
1934, м. Краснодар] — укр. літе¬ 
ратурознавець і фольклорист. За¬ 
кінчив Новоросійський (в Одесі) 
ун-т (1886). Разом з Д. В. Ахгиару- 
мовим організував у Полтаві 1897 
Товариство любителів симфоніч¬ 
ної музики. За участь у земсько- 
ліберальному русі зазнавав пере¬ 
слідувань з боку царської влади. 
Автор праць: «Спроба вивчення 
малоруських дум» (1890), «Головні 
мотиви в поезії Т. Г. Шевченка» 
(1896), «По Єкатерининській за¬ 
лізниці» (1903), досліджень про 
кобзарів та ін. 
ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА проми¬ 
словість — галузь лісової про¬ 
мисловості, що здійснює заготівлю 
деревини, її вивезення та сплав. 
Продукцією Л. п. є деревинні ма¬ 
теріали, що їх застосовують залеж¬ 
но від якості й розмірів для різ¬ 
них виробничих та буд. потреб 
(т. з. ділова деревина) і як паливо 
(дрова). Рад. Союз за обсягом 
заготівлі і вивезення деревини за¬ 
ймає 1-е місце в світі. Лісозаготів¬ 
лі провадяться гол. чин. у пн.-зх. 
районах Європ. частини країни, 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ¬ 
НА ПРОМИСЛО¬ 

ВІСТЬ 

Лісові машини. 
1. МРП-2 — машина 
для розчистки лісоруб¬ 
них смуг від порубко- 
вих залишків і лому, 
корчування дрібних 
пнів і загортання ям. 
2. ПЛШ-1,2 — плуг лі¬ 
совий широкозахватний 
для підготовки грунту 
під лісові культури на 
площах з-під лісу. 
3. ФЛШ-1,2 - фреза 
лісова шнекова для під¬ 
готовки грунту під лісо¬ 
ві культури на вируб¬ 
ках. 
4. МЛУ-1 — машина 
універсальна лісоса¬ 
дильна для рядкового 
садіння саджанців і 
сіянців хвойних порід 
на вирубках та інших 
площах з-під лісу. 
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в Сибіру та на Далекому Сході. 
В УРСР потреби нар. г-ва респуб¬ 
ліки задовольняються за рахунок 
власних заготівель лише на 30%, 
решту деревини завозять з ін. рес¬ 
публік. Осн. підприємствами галу¬ 
зі є лісгоспзаги, які здійснюють 
лісогосп., лісокультур. та лісоза¬ 
готівельні роботи, і лісокомбіна¬ 
ти, що, крім вказаних робіт, про¬ 
вадять фабрично-заводську пере¬ 
робку деревини. 

Вивезення деревини в СРСР 
(млн. м 3) 

Роки 

| Вся деревина | в т. ч., ділова 

СРСР 
у т. ч. 
УРСР СРСР 

у т. ч. 
УРСР 

1913 67,0 4,5 30,5 2,7 

1940 247,0 7,8 118,3 5,2 

1970 385,0 9,3 298,5 7,0 

1978 361,4 10,0 283,6 8,2 

Вивезення деревини в деяких 
країнах світу 1977 (млн. м8) 

Виве- в т. ч. 

Країни 
зення ділової 
дере¬ дере¬ 
вини вини 

Болгарія 4,4 3,4 

НДР 8,3 7,9 

Польща 18,1 17,8 

Румунія 18,6 15,0 

Угорщина 5,6 3,2 

Чехословаччина 17,2 15,8 

Югославія 14,0* 10,0* 

Великобританія 3,3* 3,2* 
Італія 6,9 3,5 
СІЛА 351 336 

ФРН 28,8 27,0 

Франція 30,3 27,5 
Японія 36,3 35,5 

* 1976. 

Лісозаготівлі в УРСР, я* і в усьо- 
му Рад. Союзі, переведено на ін¬ 
дустріальні методи. Впроваджу¬ 
ється нова лісозаготівельна техні¬ 
ка — безчокерні трелювальні ма¬ 
шини, щелепні навантажувачі, ав¬ 
топоїзди, канатні установки, агре¬ 
гати для автоматизованого розкря¬ 
жовуваний лісу та ін. Будуються 
удосконалені лісові автомобільні 
шляхи з твердим покриттям. Осн. 
напрямом дальшого розвитку га¬ 
лузі є раціональне розроблення 
щорічного лісосічного фонду, обо¬ 
в’язкове зберігання підросту і мо¬ 
лодняка лісу, звільнення лісосік 
від порубкових решток, залишен¬ 
ня насінників та ін., макс. вико¬ 
ристання для технологічних цілей 
як ділової деревини, так і дров та 
відходів лісозаготівель. На Ук¬ 
раїні проблемами розвитку Л. п. 
займаються Укр. н.-д. ін-т лісового 
г-ва і агролісомеліорації в Харкові 
га його філіал в Івано-Франківсь¬ 
ку, а також ін-т Укрдіпролісдерев- 
пром у Києві, Івано-Франків. прое¬ 
ктно-конструкторський технологіч¬ 
ний ін-т та ін. Див. також Лісове 
господарство. Є. Т. Глотов. 
ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНЕ УСТАТ- 
КУВАННЯ — комплекс тех. засо¬ 
бів. використовуваних при вико¬ 

нанні лісозаготівельних робіт. 
До Л. у. належать: моторні інстру¬ 
менти (ними звалюють дерева, роз¬ 
пилюють їх на колоди тощо); 
трансп. машини й установки; агре¬ 
гати, машини і верстати для пер¬ 
вин. обробки деревини; підйомно- 
транспортні машини і пристрої. 
Моторними інструментами є елек- 
тро- і бензиномоторні пилки (із 
звалювальними клинами, гідро¬ 
домкратами), сучкорізки, кору- 
вальники, кущорізи, мотолебідки, 
мотосвердла та ін. Для транспорт¬ 
них операцій використовують тре¬ 
лювальні трактори, звалювально- 
трелювальні та звалювально-паке- 
туючі машини, підбирачі-трелю- 
вальники, автомобільні поїзди-лі¬ 
совози, а також (в гірських і забо¬ 
лочених місцевостях) канатні уста¬ 
новки з приводом від лебідок. Ус¬ 
таткування для первинної обробки 
деревини буває пересувне (його 
встановлюють звичайно на лісосі¬ 
ках або тимчасових лісових скла¬ 
дах) і стаціонарне (розміщуване на 
постійних лісових складах). До пе¬ 
ресувного Л. у. належать, напр., 
агрегати для очищення стовбурів 
дерев від суччя, для виготовлення 
технологічної тріски тощо. Ста¬ 
ціонарним Л. у. є сучкорізні ма¬ 
шини, напівавтом. лінії для розкря- 
жовування (у т. ч. групового) стов¬ 
бурів, колуни, корувальні, рубаль- 
ні й шпалорізні верстати, лісо¬ 
пильні рами та інші деревооброб¬ 
ні верстати, дробарки, устатку¬ 
вання для виробництва деревно- 
стружкових плит і деревноволок- 
нистих плит тощо. При наванта¬ 
жувально-розвантажувальних опе¬ 
раціях застосовують консольно- 
козлові, баштові або мостові під¬ 
йомні крани (з грейферами), авто¬ 
матичні скидачі, сортувальні лан¬ 
цюгові транспортери і т. п. На по¬ 
стійних лісових складах лісоза¬ 
готівельне устаткування об’єдну¬ 
ють у потокові лінії. 

Т. М. Шкір я. 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНІ РОБбТИ, 
лісозаготівлі — комплекс робіт, 
пов’язаних з заготівлею, вивезен¬ 
ням і первинною обробкою дереви¬ 
ни. Виконуються лісгоспзагами й 
лісокомбінатами. Складаються з 
робіт лісосічних, транспортних і 
складських. Лісосічні роботи, що 
їх проводять безпосередньо на лі¬ 
сосіках, поділяють на підготовчі 
й основні. Підготовчі роботи поля¬ 
гають у прийманні лісосічного фон¬ 
ду, підготовці тех. засобів та ін. 
орг. заходах, основні — у звалю¬ 
ванні дерев, обрізуванні сучків, 
розкряжовуванні деревини, трелю¬ 
ванні (підвезенні) її від місця зва¬ 
лювання до верх, лісового складу 
(навантажувального майданчика) і 
навантажуванні на автомоб. або 
ін. трансп. засоби. Транспортують 
ліс лісовозними шляхами до ниж¬ 
ніх лісових складів. До складсь¬ 
ких робіт належать вантажно-роз¬ 
вантажувальні операції на ниж¬ 
ніх складах, а також первинна 
обробка деревини (лісопиляння, 
виготовлення балансової дереви¬ 
ни, трісок, тари тощо). Під час 
Л. р. використовують лісозаготі¬ 
вельне устаткування. 
Див. також Лісозаготівельна 
промисловість. 

Літ.: Татаринов В. П. Лссозаготовки. 
М.. 1979. 

ЛІСОЗНАВСТВО — вчення Про 
ліс, галузь знань про природу лісу, 
його основні компоненти — дерева 
і чагарники, а також трав’яний і 
мохово-лишайниковий покрив. Л. 
вивчає геогр. розміщення лісу, 
його екологію, взаємозв’язок лісу 
з умовами природного середовища 
(т-ра, опади, грунт з населяючими 
його мікроорганізмами, тварин¬ 
ний світ). Закономірності, встанов¬ 
лені внаслідок всебічного вивчен¬ 
ня природи лісу, використовують¬ 
ся в системі заходів по раціональ¬ 
ному освоєнню лісових ресурсів і 
лягли в основу розвитку Л. Г. Ф. 
Морозов 1902—12 на основі вчен¬ 
ня про зональність грунтового по¬ 
криву, розробленого В. В. Доку- 
чаєвим з урахуванням досвіду 
практики і теоретичних розробок 
багатьох учених-лісівників (В. Я. 
Добровлянського, Д. М. Кравчин- 
ського, Г. М. Висоцького, М. К. 
Турського та ін.), створив учення 
про ліс — лісознавство, яке є тео¬ 
ретичною базою лісівництва. Л. 
вивчає також біологію і властиво¬ 
сті лісових деревних порід, їх 
ареали і стійкість до несприятли¬ 
вих умов, ентомошкідників та фі- 
тозахворювань, досліджує типи 
лісу, зміни порід у деревостанах 
тощо. 
Л., що розвивається на базі фізи- 
ко-геогр., біологічних та ін. наук 
з урахуванням конкретної еконо¬ 
міки, забезпечує комплексний роз¬ 
виток нар. г-ва, використання і 
відновлення лісових багатств та 
їх охорону. Різноманітні природні 
умови визначають регіональні 
особливості ведення лісового госпо¬ 
дарства. Наукові дослідження з 
питань Л. в нашій країні проводя¬ 
ться Лабораторією лісознавства 
АН СРСР, Ін-том лісу і деревини 
Сибір, відділення АН СРСР, Все- 
союз. н.-д. ін-том лісної меліорації, 
Укр. н.-д. ін-том лісового г-ва і 
агролісомеліорації та ін. н.-д. уста¬ 
новами. Л. як наук.дисципліна ви¬ 
вчається на с.-г. ф-тах відповідних 
ін-тів, на біол. ф-тах ун-тів і в 
спецтехнікумах. Матеріали з Л. 
публікуються в журн. «Лесное 
хозяйство» (з 1948), «Лесове денне» 
(з 1967), «Ботаническом журнале» 
(з 1916) та ін. періодичних видан¬ 
нях. С. А. Генсірук. 

ЛІСОКОМБІНАТ — підприємст¬ 
во лісового г-ва, лісової і дерево¬ 
обробної пром-сті, що здійснює 
комплекс лісогосп., лісокультур- 
них і лісозаготівельних робіт та 
переробку деревини. Мережу Л. 
створено на Україні (в Карпатах) 
1959 об’єднанням лісгоспів (лісо¬ 
вих г-в), ліспромгоспів (лісозаго¬ 
тівельних г-в) і деревообр. підпри¬ 
ємств. Див. Лісгоспзаг, Лісництво. 
ЛІСОКОМБІНАТ «осмолб- 
ДА» - підприємство лісової та 
деревообробної пром-сті Прикар¬ 
патського виробничого лісозаготі¬ 
вельного об’єднання «Прикарпат- 
ліс». Розташований на тер. Рожня- 
тівського і частково Долинського 
та Богородчанського р-нів Івано- 
Фр. обл. Утворений 1960 в резуль¬ 
таті об’єднання Перегінського ліс¬ 
промгоспу та Осмолодського ліс¬ 
госпу (створені 1945) і Брошнів- 
ського деревообр. комбінату ім. 
17 вересня (створений 1945 на ба¬ 
зі лісопильного з-ду, засн. 1911). 
До Л. «О.» входять: 2 лісопункти, 



12 лісництв, автоколона, вузько¬ 
колійна з-ця, нижній склад (лісо¬ 
пильний, столярний, деревноструж- 
кових плит, тарний, механічний 
цехи). Осн. продукція комбінату: 
пиломатеріали, столярні вироби, 
тара, чорнові меблеві заготовки, 
деревностружкові плити. 

Б. Ю. Стрижак. 
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ — рег¬ 
ламентоване нормами права ко¬ 
ристування лісом для задоволення 
потреб нар. г-ва і населення. В 
СРСР здійснюється в плановому 
порядку й регулюється Основами 
лісового законодавства Союзу 
РСР і союзних республік (див. 
також Лісовий кодекс У РСР). 
Види Л.: заготівля деревини, жи¬ 
виці та другорядних лісових ма¬ 
теріалів (пнів, кори), побічне Л. 
(сінокосіння, випасання худоби, 
збирання дикоростучих плодів то¬ 
що), Л. у науково-дослідних та 
культурно-оздоровчих цілях, для 
потреб мисливського г-ва. Усі 
види Л. у держ. лісах, за винятком 
перебування в лісах громадян і 
збирання ними плодів, грибів, 
ягід та ін., здійснюються на під¬ 
ставі спец, дозволу — лісорубного 
ордера або лісового квитка. Лісо- 
користувачі мають право тільки 
на той вид Л., на який одержали 
дозвіл, і зобов’язані раціонально 
використовувати лісові ресурси, 
охороняти ліси від пожеж, шкід¬ 
ників і хвороб, приводити лісо¬ 
ві ділянки в належний стан після 
закінчення Л. В разі порушення 
порядку Л. воно може бути при¬ 
пинено повністю або частково, 
а винних у цьому осіб притягнуто 
до відповідальності. Спори з пи¬ 
тань Л. вирішуються Радами Мі¬ 
ністрів союзних республік (в 
У РСР — Радою Міністрів У РСР), 
виконкомами місц. Рад, а також 
держ. органами лісового г-ва та 
ін. спеціально уповноваженими на 
те держ. органами. 

Ю. С. Шемшученко. 

ЛІСОМАТЕРІАЛИ, лісові сорти¬ 
менти — матеріали (вироби) з 
деревини, що зберегли її фізичну 
структуру і хім. склад. Розрізня¬ 
ють Л. необроблені та оброблені. 
Необроблені, або круглі, Л. (коло¬ 
ди, кряжі), що є продукцією під¬ 
приємств лісозаготівельної про¬ 
мисловості, виробляють очищу¬ 
ванням спиляних дерев від гілок і 
розпилюванням їх поперек стовбура 
на частини певної довжини. Вони 
служать сировиною для підпри¬ 
ємств деревообробної промисловос¬ 
ті, целюлозно-паперової промис¬ 
ловості (напр., балансова дереви¬ 
на), лісохімічної промисловості. 
Такі Л. використовують також при 
зведенні будинків, як палі при 
буд-ві гідротех. споруд, підпори 
і стовпи ліній зв’язку й електро¬ 
передачі, кріпильні матеріали 
(напр., рудникові стояки), для ого¬ 
родження територій тощо. До об¬ 
роблених (з круглих) належать Л.: 
пиляні (напр., дошки, бруси, брус¬ 
ки, шпали. Див. Лісопиляння), 
колоті (короткі кряжі, розколені 
у радіальному напрямі), стругані 
{шпон струганий), лущені (шпон 
лущений, фанера) тощо. Такі Л. 
застосовують у буд-ві, меблевій 
пром-сті, тарному вироби., у ви¬ 
роби. музичних інструментів то¬ 
що. Л. є також пневий осмол (си¬ 

ровина для смолоскипидарного і 
каніфольно-екстракційного вироб¬ 
ництва), кора дерев (з неї виготов¬ 
ляють дубильні речовини, корки) 
і деревна зелень (використовувана, 
зокрема, при виготовленні вітамін¬ 
ного борошна). Якість Л. норму¬ 
ється стандартами і тех. умовами. 
Літ.: Осипенко Ю. Ф., Рябяук В. П. 
Лесное товароведение. Львов, 1979. 
Ю. Ф. Осипенко, В. П. Рябчук. 

'ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ госпо- 
дАрство — спеціалізоване мис¬ 
ливське господарство, в якому роз¬ 
водять окремі види цінних тварин 
з метою збільшення поголів’я та 
розселення по ін. угіддях. Роз¬ 
ташовані на вкритих лісом терито¬ 
ріях, підпорядкованих ін.землеко¬ 
ристувачам. В УРСР створено 
Білоозерське (Київ, і Черкас, об¬ 
ласті), Буковинське (Чернів. обл.), 
Данівське (Черніг. обл.), Коно¬ 
топське (Сум. обл.), Цуманське 
(Волин. обл.) та ін. Л. г. В межах 
цих г-в водяться лось, дика свиня, 
козуля, куниця лісова, бобер, за- 
єць-русак, багато водоплавних пта¬ 
хів, болотяної дичини тощо. Поряд 
з Л. г. функціонують приписні 
мисливські г-ва добровільних т-в 
респ., обл. та районного підпоряд¬ 
кування. /. К. Головач. 
ЛІСОПАРК — ліс у міській або 
приміській смузі, пристосований 
для відпочинку населення. На 
тер. Л. можуть бути водойми. В 
зоні Л. передбачаються місця з 
спорт, майданчиками, пляжами, 
водними станціями, турист, ба¬ 
зами тощо; для культмасових за¬ 
ходів — з музеєм, кінотеатром то¬ 
що. Л. значно поліпшують мі¬ 
кроклімат міста і захищають йо¬ 
го від несприятливих вітрів. До 
найбільших Л. України належать 
Комсомольський у Харкові (2385 
га), Голосіївський у Києві (1463 га), 
Синявський Київ. обл. (понад 50 
га), Гощанський Ровен. обл. (25 
га), Згурівський Полтав. обл. 
(215 га), П’ятничанський Війн, 
обл. (понад 120 га). 
ЛІСОПИЛЯННЯ , лісопильне ви¬ 
робництво — механічна обробка 
колод (круглих лісоматеріалів) 
з метою виготовлення пиломатеріа¬ 
лів. Пиломатеріали бувають у 
вигляді напівфабрикатів (дощок, 
брусів, брусків), використовува¬ 
них в ін. вироби., або готових виро¬ 
бів (напр., шпал). В процесі Л. 
колоди обробляють на лісопильних 
рамах, стрічково- і круглопилко¬ 
вих верстатах, фрезерних верста¬ 
тах або верстатах ін. типів, об’єд¬ 
нуючи всі ці машини в потокові 
лінії. Розрізняють Л. товстомірних 
колод (діаметром ЗО см і більше), 
колод серед, товщини (22—28) і 
тонкомірних (16—20 см); з виго¬ 
товленням пиломатеріалів заг. і 
спец, призначення. Допоміжні опе¬ 
рації Л. полягають у сушінні (ат¬ 
мосферному, камерному), скле¬ 
юванні та обробці деревини анти¬ 
септичними засобами. В СРСР 
1978 виготовлено 106 275 тис. м3 
пиломатеріалів (30% світового ви¬ 
роби.), в т. ч. в УРСР — 8066 тис. 
м3. На Україні пиломатеріали ви¬ 
робляють Вигодський дослідний 
лісокомбінат, лісокомбінат <Ос- 
молода>, Свалявський лісокомбі¬ 
нат, Київський деревообробний 
комбінат, Костопільський домо¬ 
будівний комбінат та ін. 

Літ.: Лес и деревообрабатьівающая 
промьішленность Украиньї. К., 1968; 
Аксенов П. П. [та ін.]. Технология 
пиломатериалов. М., 1976; Петров 
А. П. Организация комплексного 
использования лесньїх ресурсов. 
М., 1978. „ К. С. Худін. 
ЛІСОПЙЛЬНА РАМА — машина, 
на якій розпилюють (розкроюють) 
у поздовжньому напрямі колоди, 
бруси або кряжі; різновид дере¬ 
вообробного верстата. Різальним 
інструментом Л. р. (мал.) є пилки, 
закріплені у пилковій рамці (од¬ 
ній або двох), якій кривошипний 
механізм надає зворотно-посту¬ 
пального руху. Розрізняють Л. р.: 
стаціонарні та пересувні; одно-, 
півтора- і двоповерхові; з прямолі¬ 
нійною і замкненою криволінійною 
траєкторією руху рамки; з верти¬ 
кальним і горизонтальним розмі¬ 
щенням пилок; з безперервним або 
періодичним подаванням мате¬ 
ріалу. Л. р. обладнують трансп. 
пристроями (візками), а також 
рольгангами, на які потрапляє 
розпиляний матеріал. В СРСР 
Л. р. виготовляють з просвітом 
(ним визначається найбільший діа¬ 
метр розпилюваних колод) 350— 
1100 мм, ходом рамки 200—700 мм, 
числом її ходів 300—600 на хвили¬ 
ну. Потужність гол. привода Л. р. 
до 135 кВт. 
ЛІСОПРОПУСКНГ СПОРУДИ— 
гідротехнічні споруди (пристрої) 
для пропускання лісу, що його 
сплавляють. Розміщують їх у комп¬ 
лексі з ін. гідротехнічними спору¬ 
дами (напр., в гідровузлах) або 
окремо. На судноплавних річках, 
де ліс сплавляють у плотах, як 
Л. с. використовують судноплавні 
шлюзи, а також плотоходи — похи¬ 
лі дерев’яні, бетонні або залізо¬ 
бетонні лотоки прямокутного пе¬ 
рерізу з гідротехнічними затвора¬ 
ми в гол. частині. Щоб підвищити 
швидкість руху плотів і зменшити 
витрату води, в лотоках роблять, 
напр., зигзагоподібні виступи (по¬ 
роги). На несудноплавних річках, 
по яких ліс сплавляють розсипом 
(молем), споруджують лісоспуски, 
або колодоспуски (сплавні, напів- 
сплавні та « мокрі») — звичайно де¬ 
рев’яні похилі лотоки трикутного 
або трапецоїдного перерізу. На 
невеликих гірських річках, непри¬ 
датних для сплаву лісу, лотоки роз¬ 
міщують вздовж річки. До лісо¬ 
сплавних належать також мех. при¬ 
строї (спец, захвати), якими пере¬ 
валюють ліс через гребінь високо- 
напірних глухих гребель. 
ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ — штучне 
створення лісових насаджень на 
площах, де раніше не було лісу. 
Л. є однією з найголовніших функ¬ 
цій лісового господарства, особли¬ 
во в малолісних районах, де лісо¬ 
ві насадження мають винятково 
велике водоохоронне та захисне 
значення. Створюючи лісові на¬ 
садження, визначають породи, схе¬ 
му змішування і розміщення їх 
на площі. При цьому зважають на 
лісорослинні умови виділеної ді¬ 
лянки, біоекологічні властивості 
деревних і кущових порід, госп. 
вимоги створюваного насадження. 
Л. передбачає забезпечення по¬ 
сівним чи садивним матеріалом. 
Агротехніка створення лісових на¬ 
саджень включає підготовку грун¬ 
ту, сівбу чи садіння, догляд за 
культурами (до змикання насад- 
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Лісопильна рама. 
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жень) — прополювання й розпу¬ 
шування грунту, поповнення, при 
якому замість загиблих насад¬ 
жують нові рослини, а при даль¬ 
шому рості насаджень — рубки 
догляду. Породний склад створю¬ 
ваних насаджень залежить від 
умов місцезростання. На дуже 
бідних піщаних сухих грунтах са¬ 
дять сосну, а на свіжих і вологих — 
сосну з домішкою берези. На від¬ 
носно бідних піщаних чи супіщаних 
свіжих і вологих грунтах створю¬ 
ють сосново-березові і сосново-ду¬ 
бові насадження з домішкою бузи¬ 
ни та ін. кущових рослин. На від¬ 
носно багатих супіщаних свіжих 
і вологих грунтах породний склад 
насаджень значно збагачується. 
Тут крім сосни і дуба вводять 
модрину, ялину та ін. На багатих 
суглинистих грунтах створюють ду¬ 
бові і дубово-ясеневі культури з 
домішкою клена гостролистого, яво¬ 
ра, клена польового, липи, граба, 
черешні та ін., крім тополі, яку 
культивують з вільхою на сирих 
грунтах. В Степу дуб розміщують 
з кленом татарським і бирючиною; 
у Лісостепу до дуба вводять як до¬ 
мішку модрину тощо. Л. має вели¬ 
ке народногосподарське значення. 
Лісові насадження — джерело де¬ 
ревини, продукти побічного вико¬ 
ристовування, технічна сировина 
тощо; вони виконують важливу 
водоохоронну, гідрологічну, про¬ 
тиерозійну та полезахисну роль. 
Після Великої Жовтн. соціаліс- 
тич. революції на Україні здійс¬ 
нено велику програму по Л. Лише 
за 1945—79 рр. в республіці по¬ 
саджено 4 млн. га лісу. Площа лі¬ 
сів надалі збільшуватиметься за 
рахунок заліснення ярів, пісків та 
ін. земель, що не використову¬ 
ються в с. г. На Україні розроб¬ 
лено методи і технологію закладан¬ 
ня лісових культур в різних лі- 
сорослинних зонах, створено від¬ 
повідні лісові машини і механіз¬ 
ми для механізації лісогосподар¬ 
ських робіт, що забезпечує високу 
ефективність заходів щодо лісо¬ 
розведення. 
Літ.: Погребняк П. С. Роль лісу в 
природі і в сільському господарстві. 
К., 1948; Вьісоцкий Г. Н. О гидрологи- 
ческом и метеорологическом влиянии 
лесов. М.—Л., 1952; Горшенин Н. М., 
Швиденко А. И. Лесоводство. Львову 
1977; Шишков И. И., Брановицкий 
М. Л. Лесоводство с основами лесньїх 
культур. М., 1979. 

С. А. Генсірук, Я. В. Коваль. 

ЛІСОРУБИ — сучасний укр. нар. 
сюжетний танець. Виконують 6 
чоловіків з топірцями в руках. Ві¬ 
дображає процес рубання лісу, 
«поїзд», що везе зрубаний ліс. 
Поширений у західних областях 
України. 
ЛІСОСІКА — ділянка спілого 
лісу, призначена для рубки і ви¬ 
ділена в натурі стовпами, візира¬ 
ми тощо. Л. здебільшого наміча¬ 
ють у вигляді прямокутника зав¬ 
довжки на весь квартал або на 
всю площу спілого лісу (див. 
Спілість лісу) в ньому, завширш¬ 
ки від 50 до 250 м і більше, залеж¬ 
но від категорії лісів, лісорослин- 
них умов тощо. Сукупність Л., 
виділених для експлуатації протя¬ 
гом року, становить лісосічний' 
фонд, у який входять Л. суцільних 
і несуцільних рубок головного 
користування (див. Рубки лісу). 

Рекомендується щороку вирубу¬ 
вати Л., запас деревини на якій не 
перевищує її річного приросту в 
цьому г-ві. Встановлення річної 
норми користування лісом протя¬ 
гом певного періоду (т. з. розрахун¬ 
кова Л.) дає змогу визначати роз¬ 
мір рубок, запобігати виснажен¬ 
ню лісових ресурсів і забезпечу¬ 
вати максимально можливий обсяг 
лісокористування. 

С. А. Генсіруж 
ЛІСОСПЛАВ — транспортування 
лісу водними шляхами. Як техно¬ 
логічний процес входить до складу 
лісозаготівельних робіт. Найде¬ 
шевший масовий, а в деяких райо¬ 
нах єдиний спосіб транспортуван¬ 
ня деревини. В СРСР щороку спла¬ 
вляють пересічно понад 100 млн. 
м3 деревини, в т. ч. в УРСР —бл. 
400 тис. ма. Розрізняють такі ви¬ 
ди Л.: мольовий — окремими 
колодами; плотовий — коло¬ 
ди з’єднують у пакети, з яких ут¬ 
ворюють плоти; кошільний 
— групи колод вміщують у плаву¬ 
чу огорожу з колод, зв’язаних між 
собою 'гнучкими в’язами, і пере¬ 
міщують за допомогою штучної 
тяги. Ліс транспортують і в суднах. 
Л. займаються лісосплавні й лісо¬ 
заготівельні підприємства за уча¬ 
стю пароплавств. 
ЛІСОСТАН — див. Деревостан. 
ЛІСОСТЕПОВА ЗбНА У КРАЇ- 
НИ — простягається в середній 
смузі республіки від Передкар- 
паття до зх. відрогів Середньоро- 
сійської височини майже на 1100 
км. Займає 202 тис. км2, що стано¬ 
вить 34% тер. республіки. В її ме¬ 
жах розташовані Львів., Хмельн., 
Війн., Черкас., Полтав. і Харків, 
області, пд. частини Ровен., Волин., 
Житомир., Київ., Черніг. і Сум. 
та пн. частини Одес. і Кіровогр. 
областей, частково Івано-Фр. і 
Чернів. обл. За рік вона одержує 
3800—4100 МДж/м2 сонячної ра¬ 
діації. Річний радіаційний ба¬ 
ланс становить 1650—1900 МДж/м2. 
Пересічна т-ра січня —4, —8°, 
липня +18, +21°. Безморозний 
період триває 240—260 днів (на 
Зх.) і 200—210 днів (на Сх.). Річ¬ 
на сума опадів на Зх. зони 650 мм, 
на Сх.— 450 мм, випаровуваність 
— відповідно 550 і 750 мм. Неспри¬ 
ятливою рисою клімату є нестійкість 
зволоження внаслідок чергування 
вологих і посушливих років. Гус¬ 
тота річкової сітки 0,18—0,20 
км/км2. Річки належать до бас. 
Дніпра, Сіверського Дінця, Бугу, 
Пд. Бугу, Дністра. Багато ставів, 
значні розміри мають балково- 
яружні системи. Найпоширеніші 
мало- і середньогумусні типові 
чорноземи, опідзолені чорноземи, 
темно-сірі, реградовані опідзоле¬ 
ні, сірі та світло-сірі лісові грунти. 
На терасах Дніпра розвинулись 
солонцюваті грунти, трапляються 
солонці й солончаки, в річкових 
долинах — лучні, дернові та бо¬ 
лотні грунти. Рослинний покрив 
представлений залишками остеп- 
нених лук та степів на плакорах, 
масивів дубових і дубово-грабових, 
на лівобережжі — дубово-кленово- 
липових лісів. Пересічна залісе- 
ність зони становить 12,5%. У 
фауні представлені як лісові, так 
і степові види (козуля, борсук, 
свиня дика; з птахів — грак, гал¬ 
ка, боривітер, припутень, горлиця). 

У лісостепових водоймах найпоши¬ 
реніші коропові. Л. з. У. поділя¬ 
ють на 4 провінції: Західно¬ 
українська лісостепо¬ 
ва провінція (займає Во¬ 
линську і пн. частину Подільської 
височини); Дністровсько- 
Дніпровська лісосте¬ 
пова провінція (в межах 
Подільської та Придніпровської 
височин); Лівобережно- 
Дніпровська лісосте¬ 
пова провінція (на При¬ 
дніпровській низовині); Серед- 
ньоросійська лісосте¬ 
пова провінція (займає зх. 
схили Середньоросійської височи¬ 
ни). В межах названих провінцій 
за видовими відмінностями ланд¬ 
шафтів виділяють 19 фізико-геогр. 
областей. 
У Л. з. У. розвинувся важли¬ 
вий індустріально-агр. комплекс 
республіки, сформувався гол. бу¬ 
ря коцукровий район СРСР. Це 
найбільш освоєна і заселена зона 
України. В ній зосереджено понад 
37% усіх орних земель республіки; 
пересічна розораність 75—85%. 
Природні умови надзвичайно 
сприятливі для вирощування ози¬ 
мої пшениці й кукурудзи, з тех.— 
цукр. буряків (бл. 70% всіх посівів 
у республіці). На Л. з. У. припадає 
майже половина площі садів рес¬ 
публіки. Осн. несприятливим для 
г-ва природним процесом є еро¬ 
зія. Для збереження високого рів¬ 
ня с.-г. освоєності території важ¬ 
ливе значення мають регулювання 
стоку, дотримання динамічної рів¬ 
новаги в межах височинних еродо¬ 
ваних та схилових ерозійно небез¬ 
печних природних комплексів, про¬ 
тиерозійні лісомеліоративні захо¬ 
ди. Для вивчення й охорони лісо¬ 
степових ландшафтів створено Ка¬ 
нівський заповідник. 
Літ.: Мильков Ф. Н. Лесостепь Рус- 
ской равниньї. М., 1950; Физико-гео- 
графическое районирование Украин- 
ской ССР. К., 1968. 

П. Г. Шищенко» М. 1. Щербань 

ЛІСОСТЕПОВІ ЗбНИ — природ 
ні зони земної кулі, характерною 
особливістю ландшафтів яких є 
чергування на вододілах лісової 
й лугово-степової рослинності. Є 
перехідними від лісових до степо¬ 
вих зональних природних комплек¬ 
сів. Відповідно до кліматичних 
умов Л. з. характерні для помірно¬ 
го й субтропічних поясів фізико- 
географічних. Лісостепові 
зони помірного поясу 
Пн. півкулі простягаються суціль¬ 
ною смугою у Євразії, від Карпат 
до Алтаю (до них належить і лі¬ 
состепова зона України), займа¬ 
ють значні простори Великих рів¬ 
нин у Пн. Америці, де мають май¬ 
же меридіональне простягання. 
Ділянки лісостепу трапляються у 
вигляді окремих «островів» на Се¬ 
редньо дунайській рівнині, на Пд. 
Сибіру, Далекому Сході та ін. Для 
Л. з. характерна холодна зима 
(пересічна т-ра січня від —2 до 
—20°, в Сибіру до —35°) з трива¬ 
лим сніговим покривом і тепле 
(пересічна т-ра липня +18, +25°) 
літо. Опадів 400—1000 мм на рік, 
максимум їх влітку. Переважають 
родючі сірі лісові, опідзолені чор¬ 
ноземні й лугово-чорноземні грун¬ 
ти. У рослинному покриві сх.- 
європ. лісостепу домінують ліси з 
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дуба, липи, в’яза, ясеня, граба, 
бука; у Сибіру — з берези, осики, 
модрини; на Великих рівнинах — 
з берези, осики, дуба, гікорії. Для 
тваринного світу характерне поєд¬ 
нання лісових і степових видів. 
Природні ландшафти цих зон за¬ 
знали великих змін у процесі госп. 
діяльності людини. Лісостепи май¬ 
же повністю розорані, природна 
рослинність збереглася лише в за¬ 
повідниках. Лісостепові 
зони субтропічних по¬ 
ясів лежать у субтропіках Пн. і 
Пд. Америки, фрагменти їх трап¬ 
ляються в Африці й Австралії. 
Формуються в умовах субтропіч¬ 
ного мусонного клімату з теплою 
зимою (+4, +12°) і жарким літом 
(+20, +24°) та річною сумою опа¬ 
дів 600—1200 мм. Характеризу¬ 
ються поєднанням степової, роз¬ 
рідженої лісової та чагарникової 
(у Пн. Америці — дуб, гікорія, у 
Пд. Америці — мімоза, акація, 
пальма ятаї) рослинності на чер¬ 
вонувато-чорних грунтах, перева¬ 
жанням степових видів тварин. 
Території цих зон широко викори¬ 
стовують для землеробства, пасо¬ 
вищного тваринництва. Карту див. 
до ст. Зони фізико-географічні. 

В. Д. Симоненко. 
ЛІСОТУНДРОВА 30НА — при¬ 
родна зона субарктичного поясу 
Пн. півкулі, перехідна між зона¬ 
ми тундри і тайги. Простягається 
неширокою смугою на Пн. Європи, 
Азії та Пн. Америки. Формується 
в умовах порівняно м’якшого, ніж 
у тундрі клімату: пересічна т-ра 
січня від —10 до —40°, липня — 
серпня +10, +14°. Теплий пе¬ 
ріод триває бл. 4 місяців, нічні 
приморозки можливі протягом 
усього року. Опадів 200—400 мм 
на рік, вис. снігового покриву не¬ 
рівномірна — від 0,3 до 1 м. Ха¬ 
рактерні сильні вітри. Майже всю¬ 
ди поширена багаторічна мерзло¬ 
та, яка в умовах незначного випа¬ 
ровування спричинює розвиток бо¬ 
літ. Грунти глейово-підзолисті, 
торфо-глейові, лучні, алювіальні. 
Л. з. відзначаються перемежову¬ 
ванням рідколісся з низькорослих, 
часто химерно викривлених, дерев 
(береза, ялина, сосна, модрина, 
вільха) та тундрових, болотних і 
лукових ландшафтів. З тварин 
характерні пн. олень, вовк, горно¬ 
стай, лисиця, заєць-біляк; з пта¬ 
хів — біла куріпка і біла сова, 
влітку багато перелітних гусей, 
качок, куликів тощо. Переважну 
частину Л. з. використовують як 
оленячі пасовища. Крім оленярст¬ 
ва, розвинуті мисливство, звірів¬ 
ництво. По долинах річок — осе¬ 
редки землеробства. 
ЛІСОХІМІЧНА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ — галузь лісової промис¬ 
ловості, що об’єднує виробництва, 
основані на хімічній переробці де¬ 
ревини. До Л. п. належать: суха 
перегонка деревини, вуглевипалю¬ 
вання й різні види каніфольно- 
скипидарних виробництв. Осн. 
продукція: деревне вугілля, оцто¬ 
ва к-та, метиловий спирт, деревна 
смола, деревний генераторний газ, 
деревнооцтовий порошок, ефіри, 
деревноспиртові розчинники, фор¬ 
малін, деревносмоляні антиокис¬ 
лювачі, флотаційні масла, кані¬ 
фоль, скипидар, різні види ефір¬ 
ної олії тощо. Продукція Л. п. 

широко використовується в різних 
галузях нар. г-ва. Сировиною для 
Л. п. є переважно соснові пеньки, 
живиця сосни, дров’яна деревина 
листяних порід, деревні відходи 
деревообробної промисловості, а 
також деякі продукти сульфатно- 
целюлозного вироби. В Росії лі- 
сохім. переробка деревини, зокре¬ 
ма смолокуріння й вуглевипалю¬ 
вання, відома з 12 ст. У 1913 Л. п. 
була представлена дрібними під¬ 
приємствами по вуглевипалюван¬ 
ню, дьогтекурінню, смолокурінню, 
сухій перегонці деревини тощо. В 
СРСР Л. п.— це потужна галузь, 
яка виробляє понад 50 наймену¬ 
вань продукції. На Україні перші 
лісохім. промислові підприємства 
виникли у 2-й пол. 19 ст. Знач¬ 
ного розвитку ця галузь набула 
за роки Рад. влади, особливо пі¬ 
слявоєнні. В 1978 в республіці 
діяло 6 спеціалізованих підпри^ 
єімств Л. п.: Великобичківський 
лісохімічний комбінат імені І. П. 
Локоти, Перечинський лісохіміч¬ 
ний комбінат, Свалявський лісо¬ 
хімічний комбінат, а також Ви- 
годський дослідний лісокомбінат, 
Коростенський і Славутський лі¬ 
сохім. комбінати. У 1978 в респуб¬ 
ліці було вироблено 37,8 тис. т де¬ 
ревного вугілля з листяних порід, 
4,2 тис. т оцтової кислоти (100%- 
ної), ЗО тис. т формаліну, 9,2 тис. т 
етилацетату, 7,8 тис. т деревної 
смоли. На підприємствах Л. п. 
встановлено найновіше устатку¬ 
вання, багато виробничих процесів 
механізовано й автоматизовано. 

В. О. Лінчевська. 
ЛГССА (Ьізза) Зофія (19.Х 1908, 
Львів — 26.III 1980, Варшава)— 
польс. музикознавець і педагог. В 
1925 закінчила Львів, консервато¬ 
рію Польс. муз. т-ва, 1925—ЗО вив¬ 
чала музикознавство, філософію і 
мистецтвознавство у Львів, ун-ті. 
В 1930—39 викладала теорію му¬ 
зики у Львів, консерваторії ім. 
К. Шимановського, 1940—41 — 
в держ. консерваторії. В 1941—47 
працювала в СРСР (1944—47 — ат- 
таше по культурі Польс. посоль¬ 
ства в Москві). В 1957—75 — ди¬ 
ректор і професор Ін-ту історії та 
теорії музики при Варшавському 
ун-ті. Праці з муз. теорії, естети¬ 
ки, історії польс. музики (зокрема 
творчості Шопена), музики кіно. 
ЛІССАЖУ ФІГУРИ — замкнуті 
траєкторії точки, що здійснює од¬ 
ночасно два гармонічні коливання 
в двох взаємно перпендикулярних 
напрямах. Вперше вивчив франц. 
фізик Ж. Ліссажу (1822—80). 
Форма Л. ф. залежить від співвід¬ 
ношення між періодами, фазами і 
амплітудами обох коливань. Л. ф. 
виникають тоді, коли періоди ко¬ 
ливань відносяться як цілі числа. 
Якщо періоди Г, і Т2 однакові, 
то Л. ф. являють собою еліпси, які 
при різниці фаз Дф, рівній 0 або 
я, вироджуються у відрізки пря¬ 
мих, а при Дф = я/2 й однакових 
амплітудах перетворюються на ко¬ 
ло (мал.). Л. ф. можна спостеріга¬ 
ти, напр., на екрані катодного 
осцилографа, до двох пар пластин 
якого підведено змінні напруги з 
рівними або кратними періодами. 
Спостерігання вигляду Л. ф.— 
зручний спосіб визначення спів¬ 
відношення між періодами і фаза¬ 
ми коливань. 

ЛІСТ (ІЛ52С) Ференц (Франц; 22.Х 
1811, Добор’ян, поблизу Шопрона, 
Угорщина — 31.VII 1886, Байрейт, 
Німеччина) — угор. композитор, 
піаніст, диригент, педагог, критик, 
музично-громадський діяч. Музики 
навчався з 6 років у свого батька, 
1821—22 — у Відні в К. Черні 
(фортепіано) та А. Сальері (ком¬ 
позиція), з 1823 — в Парижі. Як 
піаніст виступав з 9 років. Під 
впливом Липневої революції 1830 
створив «Революційну симфонію» 
(не завершена), після повстання 
ліонських ткачів — фп. п’єсу 
«Ліон» (з епіграфом «Жити працю¬ 
ючи або вмерти борючись»). В 1835 
— 38 жив у Швейцарії; 1838—47 
гастролював у країнах Європи 
(1842, 1843, 1847 — в Росії). В 
1848—61 — Л. був придворним 
капельмейстером у Веймарі. На 
цей період припадає розквіт його 
творчості: написав 2 симфонії, 
12 симф. поем, хорові, вокальні, 
фп. твори. Л. став керівником т. 
з. Веймарської школи. В 1861— 
69 жив у Римі, 1869—86 — знов 
у Веймарі. Часто приїздив до Бу¬ 
дапешта, де сприяв відкриттю Ф. ЛІст. 
1875 Академії музики, був її 
президентом і професором (з 
1918 — Вища школа муз. мист. 
ім. Ф. Ліста). Л.— один з осново¬ 
положників угорської нац. муз. 
школи, його творчість сприяла 
розвитку світової муз. культури. 
Л. підтримував дружні зв’язки з 
М. Глинкою, Мих. Вієльгорським, 
В. Одоєвським, О. Даргомижсь- 
ким, А. Рубінпггейном, О. Бороді- 
ним, М. Балакірєвим, В. Стасо^ 
вим та ін. Зробив транскрипції 
«Соловейка» О. Аляб’єва тачМар- 
шу Чорномора» Глинки. В 1847, 
гастролюючи на Україні, дав кіль¬ 
ка концертів у Києві. Гостював 
у маєтку К. Вітгенштейн — у Во¬ 
рон инцях на Поділлі, де на теми 
укр. нар. пісень чОй не ходи, Гри¬ 
цю» та ч Віють вітри, віють буй¬ 
ні» створив п’єси для фортепіа¬ 
но чУкраїнська балада» і чДум¬ 
ка» (ввійшли до циклу «Колоски 

_Ліссажу фігури. 
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Літак-ракетоносець 
Гу-16. 

Літера; 
а — ніжка; б — головка; 
в — очко; г — ріст 
(постійний для всіх лі¬ 
тер); д — кегель; е — 
товщина. 

Літак: 
1 — кабіна пілотів; 2 — 
салон для пасажирів; 
З — руль висоти; 4 — 
руль напряму: 5 — фю¬ 
зеляж; 6 — крило: 
7 — двигун. 

Воронинць», 1847 — 48). Виступав 
у Житомирі, Немирові, Бердиче¬ 
ві, Кременці, Львові, Одесі, Мико¬ 
лаєві, Єлизаветграді (тепер Кірово¬ 
град). Твори: понад 1200, в то¬ 
му числі опера «Дон Санчо, 
або Замок кохання» (1825), ора¬ 
торія «Легенда про святу Єлиза¬ 
вету» (1862), меси — Гранська 
(1855), Хоральна (1865), Угорська 
коронаційна (1867), кантати — 
«Угорщина» (1848), присвячені 
Бетховену (1845, 1870), реквієм 
(1868) та ін.; для оркестру—«Сим¬ 
фонія до ,, Божественої комедії4* 
Дайте» (1856), «Фауст-симфонія» 
(1857), 13 симф. поем (у т. ч. «Тас- 
со», 1849; «Прометей», 1850; «Ма¬ 
зепа», 1851; «Прелюди», «Орфей», 
всі —1854; «Угорщина», 1856; «Гам- 
лет», 1858); «Два епізоди з ,,Фаус- 
та“ Н. Ленау» («Нічний хід» та 
«Мефісто-вальс», бл. 1860); для 
фортепіано з оркестром — 2 кон¬ 
церти (1849, 1861), «Танець смерті» 
(1849); Фантазія на угор. нар. 
теми, 1852; для фортепіано—Вели¬ 
кий концерт соло (1849), Сона¬ 
та (1853), «Альбом мандрівника» 
(З зошити, 1835—36), «Роки манд¬ 
рувань» (3 зб. 1835—77), «Утішан¬ 
ня» (1849), «Фантазія і фуга на 
тему ,,Бах“» (1871), 19 угорських 
рапсодій (1846—85), «Етюди транс¬ 
цендентного виконання» (12 п’єс, 
1851) та ін.: бл 70 романсів, хори 
тощо. 
Літ.: Мильштейн Я. Ф. Лист, і. 1—2. 
М., 1971; Кузьмін М. Ліст на Україні. 
В кн.: Кузьмін М. Забуті сторінки му¬ 
зичного життя Києва. К., 1972; Гаал 
Д. Ш. Лист. Пер. с венг. М., 1977. 

В. С. Мурза. 
ЛГСТЕР (Ілзіег) Джозеф (5. IV 
1827, Аптон, графство Ессекс — 
10.11 1912, Уолмер, графство Кент) 
— англ. хірург. В 1852 закінчив 
Лондон, ун-т. В 1860—82 — профе¬ 
сор хірургії ун-тів у Глазго, Едін- 
бурзі, Лондоні, з 1896 — голова 
Королівського мед. т-ва. Л. запро¬ 
вадив (1867) у хірургічну практи¬ 
ку антисептику. Удосконалив ряд 
хірургічних інструментів. Частину 
праць Л. присвятив питанням ана¬ 
томії, гістології та мікробіології; 
вперше (1852) описав м’язи рай¬ 
дужної оболонки ока. 
ЛІСТЕРІОЗ, лістерельоз — гостра 
інфекційна хвороба тварин і люди¬ 
ни. Збудник — бактерія ІлзСегіа 
шопосуіодепез. Джерело інфекції 
—мишовидні гризуни, хворі й пе¬ 
рехворілі тварини. Людина 
заражається Л., споживаючи інфі¬ 
ковані молоко, м’ясо, яйця, а та¬ 
кож від укусів пасовищних кліщів 
та через дихальні шляхи. Хвороба 
протікає з різними ознаками, зу¬ 
стрічається спорадично в багатьох 
країнах світу, іноді в СРСР. Діаг¬ 
ноз встановлюють серологічним 

і бактеріологічним методами. Л і - 
кування антибіотиками. У 
тварин Л. проявляється ура¬ 
женням центр, нервової системи, 
септичними явищами, корчами, 
абортами і маститами. Хворі 
часто гинуть, особливо вівці. З а - 
ходи боротьби. У г-ві вво¬ 
дять обмежувальні заходи. Хво¬ 
рих тварин ізолюють та лікують 
антибіотиками і сульфаніламіда¬ 
ми, решту поголів’я вакцинують. 
Молоко від хворих тварин пастери¬ 
зують, уражені органи утилізують, 
м’ясо проварюють. Знищують ми- 
шовидних гризунів. 
ЛІ СЮЧЄН (1823, с. Сіньваньцунь, 
пров. Гуансі — 7.VIII 1864) — один 
з керівників Тайпінського повстан¬ 
ня 1850—64 у Китаї. Походив з 
бідної сел. сім’ї. В 1851 приєднав¬ 
ся до тайпінів, пройшов шлях від 
солдата до полководця. В 1858 
війська Л. С. (разом з частинами 
Чень Юйчена) завдали поразки 
урядовій армії в районі Саньхе, 
1860 самостійно розгромили урядо¬ 
ві війська, які намагалися оволо¬ 
діти Нанкіном. У 1861—63 Л. С. 
командував тайпінськими війська¬ 
ми на різних фронтах, 1863—64 
керував обороною Нанкіна. Був 
захоплений у полон і страчений. 
Перед смертю написав «Показан¬ 
ня», що є важливим джерелом я 
історії тайпінського повстання. 
ЛГСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1932 — 
збройний виступ селян Ліського 
повіту Львів, воєводства проти 
сваволі поміщиків та уряду бурж.- 
поміщицької Польщі. Причиною 
повстання було погіршення стано¬ 
вища селян в умовах загострення 
заг. екон. кризи. Безпосереднім 
приводом до Л. п. була спроба 
уряду запровадити трудову повин¬ 
ність по ремонту шляхів під вигля¬ 
дом «свята праці». Першими висту¬ 
пили селяни с. Берегів-Долішніх, 
які 19.VI не вийшли на роботу. По¬ 
ліція почала масові арешти. У 
відповідь на це бл. З тис. селян 
напали на поліцейських і звільнили 
заарештованих. У Ліський повіт 
прибули поліцейські загони зі 
Львова та сусідніх повітів. Проти 
селян виступили польс. і укр. 
бурж. націоналісти. На заклик 
комуністів тисячі селян піднялися 
на боротьбу. Вони вимагали поліп¬ 
шення становища трудящих, про¬ 
тестували проти антирад. політики 
польс. уряду. Повстанців підтри¬ 
мали селяни Добромильського, 
Турківського, Саноцького повітів. 
Боротьба, якою керувала КПЗУ, 
тривала майже місяць. У ній взяло 
участь понад 25 тис. селян і робіт¬ 
ників місц. підприємств. Укр. і 
польс. трудящі виступали єдиним 
фронтом. Л. п. було придушено 
за участю збройних сил польс. 
уряду, сотні його учасників було 
заарештовано. О. Ю. Карпенко. 

ЛІТАК, аероплан — важчий за 
повітря літальний апарат з дви¬ 
гуном і здебільшого з нерухомим 
крилом, при поступальному русі 
якого виникає підйомна сила. До 
осн. частин Л. (мал.), крім двигу¬ 
на і крила, належать фюзеляж, 
оперення (див. Оперення літака), 
пристрої керування та шасі. Л. об¬ 
ладнують пілотажно-навігаційни¬ 
ми і контрольно-вимірювальними 
приладами, засобами радіозв’язку, 
автопілотами, бустерами, про- 

тиоблгднювачами тощо. Розрізня¬ 
ють Л.: військові і цивільні; <ам- 
фібії>, гідролітаки і сухопутні; 
багатоплани, біплани і моноплани. 
їх поділяють також за положенням 
крила відносно фюзеляжу (низь- 
коплани, середньо- і високоплани), 
швидкістю польоту (до- і надзву¬ 
кові), джерелом гяги (див. Авіа¬ 
ційний двигун), кількістю двигу¬ 
нів тощо. Набули розвитку Л. з 
вертикальним і коротким зльотом 
і посадкою. В СРСР уперше в 
світі створено (1965) широкофюзе- 
ляжний Л.— Ан-22 (див. також 
Аеробус). У Л. такого типу ширина 
фюзеляжу — близько або більше 
6 м. Перший патент на Л. з паро¬ 
силовою установкою одержав О. Ф. 
Можайський, перший вітчизняний 
літак з бензиновим двигуном 
створив О. С. Кудаигев. Конструк¬ 
ції перших у світі багатомоторних 
Л. розробив І. І. Сікорський. Най- 
відоміші рад. конструктори Л.: 
О. К. Антонов, Д. П. Григо¬ 
рович, С. В. Ільюшин, К. О. Ка- 
лінін, А. І. Мікоян, М. М. Полі- 
карпов, А. М. Туполев, О. С. 
Яковлев та ін. На Л. перевозять па¬ 
сажирів і вантажі, їх використо¬ 
вують для військових, наукових, 
спортивних та ін. цілей. Див. та¬ 
кож Авіація. 

О. М. Граціанський. 

ЛІТАК-РАКЕТОНбСЕЦЬ — бо- 
йовий літак, який має на озброєн¬ 
ні ракети стратегічного або опе¬ 
ративно-тактичного значення. З’я¬ 
вилися у 50-х рр. 20 ст. у зв’язку 
з прийняттям на озброєння ракет¬ 
ної зброї. Ракети, які запускаються 
з Л.-р., поділяються на класи: 
«повітря — повітря» — для ура¬ 
жання повітр. цілей, «повітря — 
земля» — для уражання наземних 
та мор. цілей. Ракети, що їх засто¬ 
совують Л.-р., можуть нести ядер¬ 
ні та звичайні заряди. 
ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ — за- 
гальна назва апаратів для польо¬ 
тів в атмосфері, в космічний про¬ 
стір або в самому космічному про¬ 
сторі. Л. а., на яких виконують 
польоти в атмосфері, бувають важ¬ 
чі за повітря або легші за нього. 
До важчих за повітря Л. а. нале¬ 
жать вертольоти, гвинтокрили, 
дельтаплани, екраноплани, лі¬ 
таки, планерщ створено також 
дослідні зразки інших Л. а. (напр., 
орнітоптерів, крила яких руха¬ 
ються у польоті подібно до крил 
птахів). Апарати такого типу три¬ 
маються в повітрі під впливом 
підйомної сили, зумовленої діян¬ 
ням повітря на крило та ін. еле¬ 
менти їхньої конструкції (див. 
також Аеродинамічна сила). Лег¬ 
шими за повітря Л. а. є дирижаб¬ 
лі, стратостати та ін. аероста¬ 
ти. їхня підйомна сила створюєть¬ 
ся вміщеним у спец, оболонку га¬ 
зом, густина якого менша від гу¬ 
стини повітря. Для польотів у 
космічний простір або в самому 
космічному просторі використо¬ 
вують космічні літальні апарати. 
Рух їм у поч. стадії польоту нада¬ 
ють ракетні двигуни, де рушійна 
сила (сила тяги) виникає внаслі¬ 
док реакції відкидуваної назад 
маси газу (продуктів згоряння па¬ 
лива). За допомогою Л. а. викону¬ 
ють будівельні, с.-г. та ін. роботи, 
перевозять людей і вантажі, про¬ 
водять наук, дослідження тощо. 
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Див. також Авіація, Космонавти¬ 
ка, Повітроплавання. 

Б. О. Казанцев. 
ЛІ ТАН (Сі-гу; 1050 — 6л. 1130) — 
кит. живописець. Один з провід¬ 
них майстрів академій живопису в 
Кайфині та Ханчжоу. Від величних 
епічних пейзажів перейшов до зоб¬ 
раження ліричних сільських крає¬ 
видів, сцен з нар. побуту (<Легенда 
про Бо І та Шу Ці», «За читанням 
біля засніженого вікна», «Храм бі¬ 
ля річки в літню пору», «Вечірній 
бриж на осінній річці», чСільсь¬ 
кий лікар» (всі — в Музеї Гугун, 
Пекін). 
ЛІТАННЯ ТВАРЙН — пересу- 
вання тварин у повітрі за допомо¬ 
гою спеціальних органів руху — 
крил. Характерне для більшості ко¬ 
мах і птахів, а також деяких ссав¬ 
ців (напр., кажанів). Крилами 
створюються необхідні для Л. т. 
аеродинамічні сили — підйомна 
та поступальна. Л. т. буває актив¬ 
ним і пасивним. Активне Л. т. 
здійснюється за рахунок змахів 
крил, пасивне — планеруван¬ 
ня, тобто ковзання і ширяння. Ко¬ 
махам властиве тільки активне 
літання, птахам — активне, але 
багато які з них здатні до ков¬ 
зання й ширяння. В будові тіла 
літаючих тварин є ряд особливос¬ 
тей, що полегшують політ: розши¬ 
рення трахейної системи (комахи), 
повітряні мішки та пневматич- 
ність кісток (птахи) тощо. Див. 
також Локомоція, Рухи тварин і 
людини. 
ЛІТАЮЧІ ЯЩЕРИ — ряд викоп¬ 
них плазунів; те саме, що й пте¬ 
розаври. 
ЛІТЕРА [лат. 1іС(С)ега — буква, 
літера] — 1) У мові — графіч¬ 
ний знак для передачі на письмі 
звука (точніше, фонеми) і його різ¬ 
новидів; те саме, що й буква. 2) В 
поліграфії — металевий, де¬ 
рев’яний або пластмасовий брусок, 
на торцевій поверхні якого вміщено 
рельєфне зображення (очко) бук¬ 
ви, знака чи цифри. Під час друку¬ 
вання очко Л. (мал.) вкривається 
фарбою. При ручному складанні 
Л. розміщують у касах складаль¬ 
них, при машинному — металеві 
а. виливають. 
ЛІТЕРАТУРА [лат. ІіЦіОегаіига — 
написане, рукопис, твір] — твори 
писемності. У широкому значенні 
термін члітература» вживається що¬ 
до творів писемності взагалі, залеж¬ 
но від змісту яких розрізняють Л. 
художню, наукову, політичну і 
т. д.; у вужчому — лише щодо тво¬ 
рів худож. писемності. Л. худож¬ 
ня являє собою один із різновидів 
мистецтва — особливої форми 
сусп. свідомості, яка відтворює дій¬ 
сність у худож. образах. Специфіч¬ 
на ознака Л. полягає в тому, що її 
образи створюються за допомогою 
мови; Л.— мистецтво гл'" а. І Сул 
Л. властива по іфункцюнальні^.ь. 
Але насамперед вона є засобом 
пізнання дійсності, хоча й інакше, 
ніж наука, пізнає об’єктивну ре¬ 
альність. Як мислення в образах, 
Л. оперує не логічними абстракція¬ 
ми, а живими, цілісними картина¬ 
ми дійсності. Проте і наука, і Л.— 
кожна своїм шляхом — проника¬ 
ють у сутність відображуваного, 
розкривають закономірність бут¬ 
тя. Л. спроможна відтворити і люд¬ 

ське життя, і природу, і соціально- допомогою якого Л. здатна створи- 
економічні явища, минувшину і су- ти найбільш правдиві образи, по- 
часність. Оцінюючи творчість англ. казати явища дійсності в їх істор. 
письменників-реалістів серед. 19 конкретності, соціальній зумовле- 
ст., К. Маркс підкреслював, що ності і взаємозв’язках. Тенденції 
вони чв яскравих і красномовних до реалізму виявлялися в Л. завж- 
книгах розкрили світові більше ди. Але свого розквіту реалізм 
політичних і соціальних істин, ніж досяг лише в 19 ст. у творчості О. 
усі професіональні політики, пуб- Бальзака, Ч. Діккенса, Г. Ібсена, 
ліцисти і моралісти разом взяті» О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Тол- 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. стого та ін. великих художників. 
10, с. 620). Головний предмет В укр. Л. критичний реалізм пред- 
Л.— людина в багатогранності сво- ставлений творчістю Т. Шевченка, 
їх життєвих проявів. За виразом Панаса Мирного, І. Карпенка-Ка- 
М. Горького, Л. є людинознавст- рого, І. Франка, М. Коцюбинсь- 
вом. Виходячи з того, які саме кого, Лесі Українки, 
сторони людського життя і як зма- Якісно новим етапом у худож. істо- 
льовує Л., виділяють три осн. рії людства стала Л. соціалістич- 
літ. роди: епос, лірику і драму, ного реалізму. Цей творчий метод 
В межах кожного з цих родів мож- зародився на поч. 20 ст. (М. Горь- 
на, в свою чергу, виділити окремі кий) і остаточно сформувався в 
літ. види (їх ще наз. жанрами): результаті перемоги Великої 
роман, повість, оповідання та ін.— Жовтн. соціалістич. революції. Він 
в епосі; пісня, елегія, ода — в лі- передбачає правдиве, історично 
риці; трагедія, драма, комедія, конкретне зображення дійсності 
водевіль — у драмі. Крізь призму в її революц. розвитку і спирається 
сприйняття письменником навко- на принципи партійності мистец- 
лишньої дійсності Л. відтворює ін- тва і народності мистецтва. Ще 
дивідуальні риси зображуваного, в епоху панування буржуазії з’я- 
Порівнюючи роман з публіцистич- вилися література і мистецтво, 
ним твором, В. І. Ленін писав: пройняті соціалістичною тенден- 
чТут вся суть в індивіду- цією, яка в умовах існування висо- 
а льн і й обстановці, в аналізіх а- корозвинутих класових суперечнос- 
р актер і в і психіки даних тей виступає як партійність худож- 
типів» (Ленін В. І. Повне зібр. тв., ньої творчості. Принцип партій- 
т. 49, с. 53). Водночас через особ^ ності ідеології взагалі, і Л. й мис¬ 
ливе, індивідуальне просвічує і тецтва зокрема, теоретично обгрун- 
загальне. Так створюється типо- тував В. І. Ленін. У статті чПар- 
ве — художньо узагальнене, най- тійна організація і партійна лі- 
характерніше для певного соці- тература» (1905) він зазначав, що 
ального середовища, певних істор. члітературна справа повинна ста- 
умов, сусп. ситуацій. ти частиною загальнопроле- 
У худож. образах знаходить ви- тарської справи, ,,коліщатком і 
явлення погляд митця на життя; гвинтиком4* одного-єдиного, ве- 
вони неодмінно містять у собі ликого соціал-демократичного ме- 
утвердження або осудження ві- ханізму, що приводиться в рух 
дображеного. Внаслідок цього Л. усім свідомим авангардом всього 
має не тільки пізнавальне, а й робітничого класу» (Ленін В. І. 
ідейно-виховне значення. Оскільки Повне зібр. тв., т. 12, с. 93). Ко- 
худож. образи, відтворюючи яви- муністична партія виражає в своїй 
ща дійсності в їх конкретно-чуттє- політиці корінні інтереси трудя- 
вому індивідуальному вигляді, ді- щих мас. Тому в сучас. істор. умо- 
ють однаково сильно на розум і вах комуністична партійність Л. 
почуття людини, вони виклика- стала найвищим виявом її народ- 
ють у чит^' • і пе«!;е естетичне став- ності. Принцип комуністичної пар- 
лення до цих явищ, їх оцінку «за тійності забезпечує справжню сво- 
законами краси» (К. Маркс). Л. боду творчості. Письменник, оз- 
завжди відігравала суспільно-пе- броєний марксистсько-ленінським 
ретворювальну роль, обстоюючи світоглядом, пізнає дійсність в 
ті чи інші суспільні ідеа- істинних закономірностях її роз- 
ли. «Література, стояча понад витку. Партійність є й категорією 
партіями,— говорив І. Франко, естетичною, бо втілюється вона 
відповідаючи речникам ,,чистого в усій образній структурі твору. 
мистецтва*4,— се тільки ваш сон, Комуністична партійність рад. л-ри 
се ваша фантазія, але на ділі та- протистоїть антинародній суті 
кої літератури не було ніколи» бурж. л-ри. 
(Франко І. Твори, т. 16. К., 1955, Рад. Л. включає в себе як орга- 
с. 12). У класовому суспільстві нічну складову частину революц. 
Л. має класовий характер. романтику, показує перспективи 
Серед гол. літ. напрямів, які, по- розвитку. Звідси життєстверджу- 
слідовно змінюючи один одного, ючий пафос Л. соціалістичного 
склалися в останні чотири століт- реалізму, її істор. оптимізм. Ху- 
тя і розвивались у своїх нац. фор- дож. новаторство рад. Л. поєдну- 
мах, зумовлених особливостями ється з використанням і розвит- 
істор. розвитку даного народу ком усіх прогресивних тенденцій 
(;класицизм, сентименталізм, ро- світової Л. Рад. Л. створюється 
мантизм, критичний реалізм, со- багатьма мовами народів СРСР, 
ціалістичний реалізм), особливо у різноманітних нац. формах, 
велике значення мали і мають Водночас вона є єдиною за своїм 
напрями реалістичні. Реалізм пе- ідейним спрямуванням і естетич- 
редоачає, за визначенням Ф. Ен- ними принципами, соціалістичною 
гельса, «крім правдивості деталей, за змістом, інтернаціоналістською 
правдиве відтворення типових ха- за своїм духом і характером, 
рактерів у типових обставинах» Творчість В. Маяковського, П. 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, Тичини, М. Шолохова, Я. Купали, 
т. 37, с. 33), тобто є худож. мето- О. Твардовського, Ч. Айтматова, О. 
дом (див. Метод художній), за Гончара, Е. Межелайтіса, Р. Гам- 
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затова та ін. визначних письмен¬ 
ників є культурним надбанням 
всього рад. народу. Тенденція 
до взаємозбагачення і зближення 
всіх нац. загонів рад. Л. особливо 
виразно виявляється в добу розви¬ 
нутого соціалізму. Соціалістичний 
реалізм з його ідейною силою і не¬ 
вичерпним худож. багатством про¬ 
тистоїть модерністсько-декадент¬ 
ським течіям у мистецтві (див. 
Декадентство, Модернізм). Роз¬ 
виваючись під прапором соціалі¬ 
стичного реалізму, під керівни¬ 
цтвом Комуністичної партії, ра¬ 
дянська література досягла ви¬ 
датних успіхів і набула світово¬ 
го значення. Див. також Літе¬ 
ратурознавство, Літературна 
критика; розділи Література в 
статтях про держави, союзні рес¬ 
публіки СРСР. розділ Література 
в томі «Українська РСР*. ст. про 
окремих письменників. 
Літ.: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1—2. М., 1976; Ленін В. І. 
Про літературу. К., 1970; Матеріали 
XXIV з’їзду КПРС. К., 1972; Мате¬ 
ріали XXV з’їзду КПРС. К., 1977; 
Арістотель. Поетика. К., 1967; Бєлін¬ 
ський В. Г. Літературно-критичні стат¬ 
ті. К., 1953; Чернишевський М. Г. 
Літературно-критичні статті. К., 1951; 
Добролюбов М. О. Літературно-кри¬ 
тичні статті. К., 1961; Плеханов Г. В. 
Естетика і література. К., 1960; Горь- 
кий М. Про літературу. К., 1954; 
Луначарський А. В. Про літературу. 
К., 1975; Дзеверін І. О. Естетика ле¬ 
нінізму і питання літератури. К., 
1975; Українські письменники про лі¬ 
тературу та мову. К., 1961; Теорія 
літератури. К., 1975. і. О. Дзеверін. 
«ЛІТЕРАТУРА І МИСТЕЦТВО* 
— літератур но-мистецький ілюст¬ 
рований журнал Львівської органі¬ 
зації Спілки письменників Укра¬ 
їни. Див. «Жовтень*. 
ЛІТЕРАТУРИ ІНСТИТУТ імені 
Т. Г. Шевченка АН УРСР — науко¬ 
во-дослідна установа. Міститься в 
Києві. Створений 1926 у Харкові 
в системі Наркомосу УРСР (див. 
Шевченка Тараса інститут); в сис¬ 
темі АН УРСР— з 1936. Ін-т має 8 
відділів, робота яких охоплює такі 
осн. напрями: естетична спадщина 
класиків марксизму-ленінізму, ке¬ 
рівна роль КПРС у галузі худож. 
культури, теорія соціалістичного 
реалізму, узагальнення творчого 
досвіду рад. багатонац. л-ри, істо¬ 
рія укр. дожовтневої л-ри, взає¬ 
модія л-р народів СРСР, зокрема 
укр.-рос. літ. зв’язки, худож. 
практика літератур соціалістич¬ 
ної співдружності і літератур ка¬ 
піталістичних країн на сучас. етапі. 
Серед найзначніших праць — 8- 
томна «Історія української літе¬ 
ратури* (1967—71). Ін-т видав 
зібрання творів Т. Шевченка, І. 
Франка, І. Котляревського, Г. 
Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя- 
Левицького, Панаса Мирного, 
Марка Вовчка, Лесі Українки, 
П. Грабовського, М. Коцюбинсько¬ 
го, П. Тичини, М. Рильського, Я. 
Галана та ін. У відділі рукописів 
зберігаються архіви класиків укр. 
дожовтневої і рад. л-ри. Ін-т є 
координаційним центром розвит¬ 
ку літературознавства в рес¬ 
публіці. З 1957 ін-т разом із Спіл¬ 
кою письменників України видає 
журнал «Радянське літературо¬ 
знавство*. Ін-т нагороджено По¬ 
чесною Грамотою Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР (19^9). 

І. О. Дзеверін. 

ЛІТЕРАТУРНА КРЙТИКА — 
один з видів літературної творчо¬ 
сті; оцінка й тлумачення літератур¬ 
но-художніх творів у їх відношен¬ 
ні до суспільної дійсності. Роз¬ 
глядаючи явища й тенденції літ. 
процесу або класичну спадщину 
в світлі сучас. сусп. завдань і ху¬ 
дож. ідей, Л. к. виходить з методо¬ 
логічних засад теорії л-ри і спира¬ 
ється на факти історії л-ри. Л. к. є 
складовою частиною літературо¬ 
знавства і водночас має спільне 
з худож. творчістю і публіцисти¬ 
кою, хоч і не збігається з ними, а 
являє собою своєрідну літ.-громад, 
діяльність, покликану спрямову¬ 
вати літератур, процес, формувати 
ідейно-естетичні погляди. Осн. 
жанри сучас. Л. к.— стаття, огляд, 
есе, літ. портрет, рецензія, поле¬ 
мічна репліка, бібліографічна но¬ 
татка тощо. 
Слово критика походить від грец. 
хрітічот^ — здатність судити про 
щось. Критичне судження про ЛІТ. 

твори виникло одночасно з самою 
л-рою як оцінка твору читачем. В 
античних Греції і Римі, в старо¬ 
давніх Китаї та Індії Л. к. обмежу¬ 
валась оцінкою твору і рекоменда¬ 
цією книги читачеві. Значення її 
зростає з появою масових друкова¬ 
них видань (17 ст.). Проте як особ¬ 
ливий вид л-ри, як самостійна про¬ 
фесія вона склалася в Європі в 
1-й пол. 19 ст. Л. к. тісно пов’я¬ 
зана з сусп. боротьбою і панівними 
філос. та естетич. напрямами тієї 
чи ін. епохи. Вона прямо чи опо¬ 
середковано виражає соціальні від¬ 
носини і суперечності свого часу. 
Історія Л. к. невіддільна від бо¬ 
ротьби між літ. школами й угрупо¬ 
ваннями. Н. Буало (17 ст.), Д. 
Дідро і Г. Лессінг (18 ст.), Г. Гей- 
не, В. Гюго, Е. Золя (19 ст.) в літ.- 
критичній діяльності висували пев¬ 
ну програму розвитку л-ри, форму¬ 
лювали її принципи. Цими рисами 
відзначались і провідні критики 
19 ст. (у Франції — III. О. Сент- 
Бев, І. Тен, Ф. Брюнетьєр, в Анг¬ 
лії — М. Арнолд, в Данії — Г. 
Брандес). У США найпомітніші до¬ 
сягнення Л. к. пов’язані з іменами 
В. Л. Паррінгтона і В. В. Брукса. 
Передумови вітчизн. Л. к. виникли 
ще в л-рі Київ. Русі. Власне Л. к. 
з’являється в 2-й пол. 18 ст. Пер¬ 
шою критичною працею в Росії 
вважають «Лист, у якому місти¬ 
ться міркування про вірші...* 
(1750) В. Тредіаковського. Пара¬ 
лельно розвивались наукова (М. 
Ломоносов) і журнальна (О. Су- 
мароков, М. Новиков) літ.-критич¬ 
на думка. Як критики виступали 
О. Радищев, М. Карамзін, де¬ 
кабристи В. Кюхельбекер, О. Бе- 
стужев, К. Рилєєв та ін. Важли¬ 
вий внесок у розвиток Л. к. зро¬ 
били О. Пушкін та М. Гоголь. Роз¬ 
глядаючи мист. і л-ру з позицій ре^ 
волюц. демократії, В. Бєлінський 
розробив цілісну теорію реалізму 
і пов’язав з нею критичну практи¬ 
ку. В 50—60-х рр. 19 ст. в умовах 
бурхливого розвитку сусп. думки 
і наростання ідей сел. революції 
набула великого громад, значен¬ 
ня літ.-критична діяльність ре- 
волюц.-демократів М. Чернишевсь- 
кого, М. Добролюбова, Д. Писарє¬ 
ва, О. Герцена. 
Вже біля початків нової укр. л-ри 
в 20—30-х рр. 19 ст. І. Котля¬ 

ревський, П. Гулак-Артемовський, 
Г. Квітка-Основ’яненко, Л. Боро- 
виковський, М. Шашкевич, Я. Го- 
ловацький, 1. Вагилевич спрямо¬ 
вували укр. л-ру на шлях життє¬ 
вої правди і нац. самобутності. В 
ЗО—40-х рр. народність л-ри від¬ 
стоювали І. Срезневський, М. Мак¬ 
симович, М. Костомаров, О. Волин¬ 
ський. Новий етап розвитку Л. к. 
на Україні припадає на 40—60-і 
рр., коли в ній сформувалися два 
протидіючі напрями — ре волюц. - 
демократичний (Т. Шевченко) і 
ліберально-буржуазний (П. Ку¬ 
ліш). 
Передова укр. Л. к. розвивалася 
в тісному зв’язку з рос. революц.- 
демократичною критикою, яка за¬ 
хищала нац. права укр. мови й 
л-ри, осуджувала консервативні 
тенденції і протиставляла їм твор¬ 
чість Т. Шевченка, Марка Вовчка. 
Важливий внесок у розвиток Л. к. 
на Україні зробили М. Петров, 
М. Дашкевич, І. Білик (Рудченко), 
М. Комаров, В. Горленко і особливо 
М. Драгоманов, який пов’язував 
ідейно-політичну й естетичну кон¬ 
цепції з насущними потребами виз¬ 
вольного руху. Представники 
бурж.-націоналістичного напряму 
укр. Л. к. (О. Огоновський, О. 
Кониський, О. Барвінський та ін.) 
виступали проти осн. принципів 
рево люц.-демократичної критики. 
Дожовтнева укр. Л. к. досягла 
найвищого розвитку в діяльності 
І. Франка, який наблизився в оцін¬ 
ці явищ літератури і мистецтва 
до марксизму. Літ.-критична ді¬ 
яльність І. Франка, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, П. Грабовська 
го відбувалася в ідейній боротьбі 
проти декадентства, теорій <чи¬ 
стого мистецтва*, формалізму та 
ін. антиреалістичних течій. По¬ 
зитивне значення у розвитку Л. к. 
мала діяльність М. Павлика, О. 
Терлецького, Б. Грінченка, А. 
Кримського. 
Нову, справді наук, методологічну 
основу Л. к. дало вчення К. Марк¬ 
са і Ф. Енгельса. На Заході марк¬ 
систська критика виникла в 2-й 
пол. 19 ст. (Ф. Мерінг, В. Лібк- 
нехт — у Німеччині, П. Ла- 
фарг — у Франції). В Росії вона 
утверджувалась в боротьбі проти 
народницької і декадентської кри¬ 
тики. Історико-матеріалістичний 
підхід до л-ри, оцінку її з класових 
позицій відстоював Г. Плеханов. 
Розвиток марксистської Л. к. пов’¬ 
язаний з іменами В. Воровського, 
A. Луначарського, М. Ольмінсь- 
кого, М. Горького. Принципове 
значення для утвердження мета 
дологічних основ Л. к. мали праці 
B. І. Леніна, в яких він обгрунту¬ 
вав відображення теорію стосовно 
л-ри, принцип партійності л-ри, 
розробив питання про ставлення 
до класичної спадщини та ін. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції і, особливо, після виник¬ 
нення соціалістичної співдружно¬ 
сті марксистська літературна кри¬ 
тика стала одним з провідних світо¬ 
вих напрямів. Його представляють 
Л. к. соціалістичних країн і кри- 
тики-марксисти в капіталістичних 
країнах (Р. Фокс, К. Кодуелл, К. 
Варналіс, Дж. Ліндсей, А. Грам- 
ші та ін.). На Україні в період 
громадян, війни і перших років 
відбудови в Л. к. активно виступа- 
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ли В. Блакитний (Еллан), В. Чу¬ 
мак, Д. Загул, В. Коряк, І. Ку¬ 
лик та ін. В 20-х — на поч. 30-х 
рр. у складній боротьбі проти 
бурж. націоналізму, формалізму, 
вульгарного соціологізму утверд¬ 
жується укр. рад. Л. к. Оволоді¬ 
ваючи новою методологією, активно 
виступали О. Білецький,Я. Сав- 
ченко, О. Дорошкевич, М. Зеров, 
Б. Коваленко, М. Клоков (До- 
ленго), Ф. Якубовський, П. Фили- 
пович. В ЗО—40-х рр. ряди укр. 
рад. критиків поповнили Л. Нови- 
ченко, Є. Адельгейм, Б. Буряк, 
С. Крижанівський, М. Шамота, 
С. Шаховський та ін: Керуючись 
рішеннями і настановами Комуні¬ 
стичної партії з ідеологічних пи¬ 
тань, рад. Л. к. розробляє акту¬ 
альні проблеми соціалістичного 
реалізму, досліджує поточний літ. 
процес, веде принципову боротьбу 
проти бурж. ідеології. В 50—70-х 
рр. посилюється гостра публі¬ 
цистичність, громадян. пафос, 
естетична озброєність критики. 
Серед кращих її здобутків — 
критичні виступи провідних майст¬ 
рів слова — М. Рильського, П. 
Тичини, М. Бажана, О. Довжен¬ 
ка, О. Гончара, Д. Павличка, І. 
Драча та ін. Прагнення до глибоко¬ 
го аналізу літ. і життєвих явищ, 
інтерес до проблем гуманізму і 
формування нової людини знайш¬ 
ли відображення в статтях Ю. Ба- 
рабаша, І. Дзеверіна, В. Дончика, 
М. Острика, Г. Сивоконя, Л. Ко¬ 
валенка, М. Ільницького та ін. Су¬ 
часна Л. к. розглядає літ. явища 
в їх багатогранності і естетичній 
своєрідності, поєднуючи соціоло¬ 
гічний, естетичний та етичний під¬ 
ходи. У постанові ЦК КПРС «Про 
літературно-художню критику » 
(1972) вказується, що обов’язок 
критики, глибоко аналізуючи за¬ 
кономірності су час. худож. проце¬ 
су, всемірно сприяти зміцненню 
ленінських принципів партійності 
й народності, боротися за високий 
ідейно-естетичний рівень мистецт¬ 
ва, послідовно викривати бурж. 
ідеологію. Рад. Л. к. разом з Л. к. 
ін. соціалістич. країн і марксист¬ 
ською критикою на Заході бере 
активну участь в ідеологічній бо¬ 
ротьбі, виступаючи проти бурж. 
естетичних формалістичних «тео¬ 
рій», проти ревізіоністських кон¬ 
цепцій та вульгаризаторських тен¬ 
денцій. Характерні риси рад. Л. 
к.— ідейна переконливість, пар¬ 
тійна принциповість, соціальна об¬ 
грунтованість худож. критеріїв, 
глибока естетична культура забез¬ 
печують її дійовий вплив на роз¬ 
виток літератури. 
Літ.: Ленін В. І. Про літературу. К., 
1970; Белинский В. Г. Речь о критике. 
В кн.: Белинский В. Г. Полное собра- 
ние сочинений, т. 6. М., 1955; Франко 
І. Я. Із секретів поетичної творчості. 
К., 1969; История русской критики, 
т. 1—2. М.—Л., 1958; Гром’як Р. Т. 
Естетика і критика. К., 1975; Брюхо- 
вецький В. С. Критика як практичне 
мислення. «Прапор», 1979, № 3. 

В. С. Брюховецький. 

«ЛІТЕРАТУРНА КРЙТИКА» — 
укр. щомісячний журнал, орган 
Спілки рад. письменників Украї¬ 
ни (1935—40). В 1935—38 — щомі¬ 
сячний журнал літ. критики, тео¬ 
рії й історії л-ри та мистецтвознав¬ 
ства, з 1938 — літ. критики, тео¬ 
рії й історії л-ри. Був продовжен¬ 

ням журналів «Критика» (1928— 
32), «За марксо-ленінську крити¬ 
ку» (1932—35). Переборюючи по¬ 
милки цих видань — раппівщину, 
групівщину, рецидиви бурж. ідео¬ 
логії, у т. ч. ідеологію укр. бурж. 
націоналізму, вульгарного соціо¬ 
логізму,— «Л. к.» боролася за ут¬ 
вердження методу соціалістичного 
реалізму, за втілення в життя по¬ 
станови ЦК ВКП(б) «Про перебу¬ 
дову літературно-художніх органі¬ 
зацій» від 23 квітня 1932, викрива¬ 
ла прояви бурж. ідеології. В жур¬ 
налі друкувалися статті про су- 
час. укр. л-ру, висвітлювались пи¬ 
тання теорії і історії укр. л-ри, вза¬ 
ємозв’язків з братніми нац. л-рами, 
зокрема з російською; а також 
статті про сучас. укр. театр, кіно, 
образотворче мистецтво, фольк¬ 
лор. Б. С. Буряк. 
ЛІТЕРАТУРНА МбВА — оброб- 
лена, відшліфована форма загаль¬ 
нонародної мови, яка в писемному 
й усному різновидах обслуговує 
культурне життя народу, всі сфе¬ 
ри суспільної діяльності. За функ¬ 
ціональним призначенням — це 
мова держ. законодавства й уряду¬ 
вання, засіб спілкування людей у 
виробничо-матеріальній і культур, 
сферах, мова науки, художньої лі¬ 
тератури, публіцистики, преси, 
школи, театру, телебачення, 
радіо, кіно та ін. Л. м. формується 
поступово, обробляється протягом 
тривалого часу вживання; закріп¬ 
лена писемно, унормована (див. 
Норма мовна). Кожна сучас. висо- 
корозвинена Л. м. чітко диферен¬ 
ційована стилістично (див. Стилі 
мови). Як Л. м. за феодалізму іно¬ 
ді використовували чужу, зокрема 
мертву мову, так, для багатьох 
європ. народів це була латинська 
мова, для іраномовних і тюркомов¬ 
них — класична арабська мова. 
В період формування нації Л. м. 
закріплює в писемності здобутки 
загальнонар. мови. До утворення 
націй коло функцій і сфери жан¬ 
рово-стилістичного застосування 
Л. м. вузькі: у феод, суспільстві 
вона обслуговує лише невелику 
групу освічених людей; у бурж. 
суспільстві функції Л. м. розши¬ 
рюються, проте для нар. мас вона 
залишається майже недосяжною. 
Лише в соціалістич. суспільстві 
вона стає здобутком усього народу: 
в умовах заг. грамотності і розвит¬ 
ку нац. культур унормована Л. м. 
проникає в усі сфери сусп. життя 
народу і поступово стає єдиною 
формою загальнонац. мови в її 
писемній і усній формах. Між 
Л. м. і мовою худож. л-ри (див. 
Мова художня) існує постійна й 
безперервна взаємодія, однак, хоч 
мова худож. л-ри і підлягає тим 
самим нормам, що й Л. м., вона 
містить певну кількість елементів 
індивідуально авторських, поза- 
нормативних, часом просторічних. 
Постійно існують відмінності й 
між загальнонаціональною та Л. м. 
у плані діахронії (національна 
мова виступає у формі Л. м., проте 
не кожна Л. м. одразу стає націо¬ 
нальною — для цього потрібні від¬ 
повідні соціально-історичні пере¬ 
думови), та синхронії (нац. мова 
фіксується ще й у таких її проявах, 
як соціальні й територіальні ді¬ 
алекти, а також містить просторіч¬ 
ні, позанормативні складники). 

Укр. нац. Л. м. на нар. основі скла¬ 
лась на 6а.зісередньонаддніпрянсь¬ 
ких говорів. Її формування припа¬ 
дає на час розкладу на Україні 
феод.-кріпосницьких і зростання 
капіталістичних відносин, коли по¬ 
чала формуватись укр. нація. 
Цей процес активізувався з кін. 
18 ст. Українська Л. м. зароди¬ 
лася насамперед у творах І. Котля¬ 
ревського, її вдосконалювали і 
закріплювали у літ. вжитку Є. 
Гребінка, Л. Боровиковський, Г. 
Квітка-Основ’яненко. Синтезу¬ 
вавши живу нар. мову і надбання 
мови писемної л-ри, розширивши 
і збагативши тематику укр. л-ри, 
Т. Шевченко значною мірою спри¬ 
яв виробленню, удосконаленню й 
усталенню лексичних, граматич¬ 
них і фонетичних норм укр. Л. м. 
У 2-й пол. 19 — на поч. 20 ст. у 
становленні єдиної нової укр. літ. 
мови значну роль відіграла твор¬ 
чість таких письменників, як Мар¬ 
ко Вовчок, С. Руданський, І. Не- 
чуй-Левицький, Панас Мирний, 
І. Франко, П. Грабовський, В. Сте- 
фаник, Леся Українка, М. Коцю¬ 
бинський та ін. Проте в дореволюц. 
час укр. Л. м. не мала ще єдиних 
літ. норм, зокрема, у використан¬ 
ні діалектизмів, що становили, 
як живі розмовні елементи, активне 
джерело поповнення Л. м. За рад. 
часу, з унормуванням Л. м., діа¬ 
лектизми втратили колишнє зна¬ 
чення. 
Лише після Великої Жовтн. соціа¬ 
лістич. революції укр. загальнонац. 
мова внаслідок здійснення нац. 
політики Комуністичної партії 
Рад. Союзу вперше в своїй історії 
здобула не лише визнання, а й 
усі можливості для вільного й 
усебічного розвитку усіх стилів 
Л. м. Велику роль в цьому 
відіграла мовна практика та£их 
письменників, як М. Рильський, 
П. Тичина, О. Довженко, М. Ку¬ 
ліш, І. Кочерга, Я. Галан, О. Гон¬ 
чар, М. Стельмах та ін. Сучасна 
українська Л. м. існує в писем¬ 
ній і усній формах. Писемне мов¬ 
лення, порівняно з усним, харак¬ 
теризується суворішою норматив¬ 
ністю (див. Нормативна грамати¬ 
ка), складнішим синтаксисом, лек¬ 
сичною багатогранністю, зокрема 
широким вживанням Інтернаціо¬ 
налі змів, абревіатур, термінів 
тощо. В той час як писемна форма 
Л. м. обслуговує сфери офіційного 
спілкування людей, усна форма 
переважає у неофіційному спілку¬ 
ванні. У сучас. укр. Л. м. вияв¬ 
ляється тенденція до зближення 
писемної та усної форм (в першу 
чергу, в дотриманні загальнообо¬ 
в’язкових норм) насамперед завдя¬ 
ки обов’язковій середній освіті. 
В епоху розгортання наук.-тех. 
революції зростає роль засобів 
масової інформації та пропаганди, 
що сприяє збагаченню Л. м. (зо¬ 
крема в галузі лексики). Удоско¬ 
налюючи і розвиваючи внутр. за¬ 
соби, збагачуючись у постійних 
контактах з ін. мовами Рад. краї¬ 
ни, особливо з російською, укр. 
Л. м. стала однією з найрозвинені¬ 
ших мов світу. Ленінська нац* полі¬ 
тика Комуністичної партії і Рад. 
держави забезпечила розквіт усіх 
Л. м. народів, що населяють СРСР. 
Осн. тенденцією розвитку Л. м. 
соціалістичних націй є розквіт нац. 

ЛІТЕРАТУРНА 
МОВА 
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мов та їхнє взаємозбагачення. Не 
втрачаючи своєї над. специфіки, 
вони набувають багатьох спільних 
рис, насамперед у галузі лексики 
і синтаксису. Тенденція до збли¬ 
ження між мовами соціалістичних 
націй найяскравіше виявляється 
у споріднених групах мов (напр., 
між рос., укр. та білоруською). 
Т. ч., у розвитку нац. Л. м. соціа¬ 
лістичних націй здійснюється ді¬ 
алектичний зв’язок національного 
та інтернаціонального. Див. також 
Культура мови. Письмо, Російсь¬ 
ка мова. Українська мова та ін 
статті про мови світу. 
Літ.: Курс історії української літера¬ 
турної мови, т. 1—2. К., 1958—61; 
Жирмунский В. М. Национальньїй 
язьік и социальньїе диалектьі. Л., 1936; 
Виноградов В. В. Проблеми литера- 
турньїх язиков и закономерностей их 
ооразования и развития. М., 1967; 
Будагов Р. А. Литературнме язики и 
язиковне етили. М., 1967; Белодед 
И. К. Ленинская теория националь- 
но-язикового строительства в соци- 
алистическом обшестве. М., 1972. 

А. П. Коваль. 
«ЛІТЕРАТУРНА УКРАЇНА* — 
газета, орган правління Спілки 
письменників України. Засн. 1927 
у Києві під назвою «Літературна 
газета». З грудня 1930 виходила 
в Харкові, з 1934 — знову в Києві. 
В 1941—45 наз. «Література і мис¬ 
тецтво», видавалась у Ворошилов- 
граді, Уфі, Москві, Харкові, з 
1944 — в Києві. Протягом 1945— 
62 знову наз. «Літературна газе¬ 
та»; з 1962 — «Літературна Украї¬ 
на». Періодичність — двічі на 
тиждень. Газета висвітлює літ. й 
громадсько-політ. життя республі¬ 
ки, братні зв’язки укр. культури 
і л-ри з л-рами і культурами союз¬ 
них республік, знайомить читача 
із здобутками письменників кра¬ 
їн соціалістичної співдружності, а 
також прогресивних літераторів 
ін. зарубіж. країн, культурно-мис¬ 
тецькою хронікою. В різні роки 
гол. редакторами «Л. У.» були 
Іван Ле, П. Усенко, І. Кочерга, 
Л. Новиченко, А. Хижняк, Д. Цмо- 
каленко, П. Загребельний та ін., 
з 1980 — П. Перебийніс. 
«Л. У.» нагороджена орденом 
Дружби народів (1977). 

Б. А. Гончаренко. 
«ЛІТЕРАТУРНИМ ЖОВТЕНЬ» 
— щомісячний літературно-ху¬ 
дожній і громадсько-політичний 
журнал. Орган Одес. орг-ції Спіл¬ 
ки рад. письменників України. 
Виходив в Одесі 1934—35. Створе¬ 
ний на базі двотижневика «Шквал* 
і місячника «Металеві дні*. Ві¬ 
діграв помітну роль в утвердженні 
ідейно-худож. засад Спілки рад. 
письменників України та в пропа¬ 
ганді творчого методу соціалістич¬ 
ного реалізму. П. М. Довгалюк. 

«ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ» 
— щомісячний літературно-худож¬ 
ній, критичний та громадсько-по¬ 
літичний журнал. Орган Спілки 
рад. письменників України та її 
Харків, обл. орг-ції. Виходив у 
Харкові 1936—41 на базі журн. 
«Червоний иілях>. Відіграв значну 
роль у розвитку укр. рад. л-ри, 
критики й публіцистики. 

П. М. Довгалюк. 
«ЛІТЕРАТУРНИМ ПРЙЗОВ» — 
літ.-худож. ілюстрований двотиж¬ 
невик, масовий орган ВУСПП (див. 
Всеукраїнська спілка пролетар¬ 
ських письменників). Виходив у 

Харкові 1931—32. Друкував нариси 
про новобудови першої п’ятирічки, 
про соціалістичне змагання, куль¬ 
турно-мистецьку хроніку міста й 
села, а також твори робітників- 
ударників, колгоспної молоді. 
В «Л. п.» з першими творами ви¬ 
ступили П. Байдебура, Я. Баш, 
І. Муратов, В. Собко та ін. 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ФОНД СРСР 
— громадська організація при 
Спілці письменників СРСР. В до¬ 
жовтневій Росії Літ. фонд існував 
як приватне т-во для допомоги нуж¬ 
денним літераторам і вченим, за¬ 
сноване 1859 у Петербурзі. Участь 
у діяльності Л. ф. брали М. О. 
Некрасов, І. С. Тургенєв, Л. М. 
Толстой, Т. Г. Шевченко та ін. 
Існував до 1918. У 1934 при СП 
СРСР створено Л. ф. СРСР, який 
здійснює всебічну матеріально-по¬ 
бутову допомогу письменникам. 
На Україні філію Л. ф. організо¬ 
вано 1934, вона має свої відділен¬ 
ня у Харкові, Донецьку, Львові, 
Одесі. 
Літ.: Устав «Литературного фонда 
СССР». В кн.: Основньїе директиви 
и законодательство о печати. М.. 
1937. „ ^ 
«літературним Ярмарок* 
— укр. альманах-місячник. Вихо¬ 
див у Харкові 1928—29. Вийшло 
12 книг. Проголошуючи принципи 
позагрупової літ. творчості, альма¬ 
нах часто вміщував ідейно хибні 
твори письменників різних літ. те¬ 
чій і напрямів. Проте в «Л. я.» бу¬ 
ло надруковано чимало цінних 
творів, зокрема Ю. Яновського, 
П. Панча, М. Рильського, Остапа 
Вишні та ін. П. М. Довгалюк. 

ЛІТЕРАТУРНІ ЖУРНАЛИ — 
періодичні видання, найчастіше 
щомісячні, які публікують нові 
оригінальні й перекладні літера¬ 
турно-художні твори різних жан¬ 
рів, знайомлять читача з подіями 
літ. життя, формують літ.-громад¬ 
ську думку. Більшість Л. ж. є 
водночас і громадсько-політични¬ 
ми, поряд з белетристикою і літ. 
критикою вони вміщують публі¬ 
цистичні твори, матеріали з питань 
розвитку ін. видів мистецтва, 
внутр. і міжнар. політики, еконо¬ 
міки, історії, соціології. 
Перші Л. ж. в Росії з’явилися в се¬ 
ред. 18 ст.: створений за ініціати¬ 
вою М. Ломоносова журн. «Еже- 
месячньїе сочинения к пользе и 
увеселению служащие» (1755— 
64) . «Трудолюбивая пчела» (1759, 
вид. О. Сумарокова), сатиричні 
журнали М. Новикова «Трутень» 
(1769—70) і «Живописец» (1772— 
73), викривальні традиції яких 
продовжували журнали І. Крило- 
ва«Почта духов» (1789), «Зритель» 
(1792), «Санкт-Петербургский 
Меркурий» (1793). Важливу роль 
у розвитку л-ри відігравали Л. ж. в 
19 ст. Трибуною літераторів-декаб¬ 
ристів були «Соревнователь про- 
свещения и благотворения» (1818— 
25) і «Невский зритель» (1820— 
21). Серед відомих Л. ж. цього 
часу — «Вестник Европьі» (1802— 
ЗО), «Сьін отечества» (1812—52), 
«Библиотека для чтения» (1834— 
65) , «Телескоп» (1831—36), «Мос- 
ковский наблюдатель» (1835—39). 
Прогресивні сусп. і худож. ідеї 
виражали журнали «Современ- 
ник», видання якого 1836 почав О. 
Пушкін, а з 1847 продовжив М. 

Некрасов, «Отечественние за¬ 
писка, «Русское слово» (1859— 
66), «Искра» (1859—73), «Вестник 
Европьі» (1866—1918), «Русская 
мьісль» (1880—1918). В кін. 19 — 
на поч. 20 ст. виходив орган на¬ 
родників «Русское богатство» (1876 
—1918). В журналах «Новое сло¬ 
во» (1894—97) і «Жизнь» (1897— 
1907) вміщував свої статті В. І. 
Ленін. На поч. 20 ст. виходили 
більшовицькі журнали «Мьісль» 
(1910—11), «Просвещение» (1911— 
14, 1917), антимілітаристський 
журнал «Летопись» (1915—17; за 
ред. М. Горького). 
На Україні літ. періодичні видання 
з’явились на поч. 19 ст. До них 
належать помірковано ліберальні 
журнали «Украинский вестник*, 
«Харьковский Демокрит», «Ук- 
раинский журнал». Поряд з рос. 
письменниками тут друкувались 
П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка- 
Основ’яненко та ін. В 1861 почав 
виходити перший укр. журнал 
«Основа». За характером практич¬ 
ної й теор. діяльності це був лібе- 
рально-бурж. орган, проте в ньому 
друкувались і письменники-демо- 
крати Т. Шевченко, Марко Вов¬ 
чок, Л. Глібов, А. Свидницький, 
С. Руданський та ін. На Зх. Ук¬ 
раїні в 2-й пол. 19 ст. видавались 
журнали ліберально-бурж. («Ве- 
черниці>, «Мета*, «Правда*, «Зо¬ 
ря») і бурж.-монархічного («Гали¬ 
чанин*) спрямування. Революц.- 
демократичним виданням був 
журн. «Друг* (за ред. І. Франка 
і М. Павлика), після його заборо¬ 
ни — «Громадський друг* з непе¬ 
ріодичними продовженнями — 
збірками «Дзвін*, «Молот*. Де¬ 
мократичний характер мали жур¬ 
нали «Світ*, «Народ*, «Житє 
і слово*. Ідейної еволюції від де¬ 
мократичного спрямування до 
войовничої бурж. -націоналістичної 
трибуни зазнав журн. «Літера¬ 
турно-науковий вістник*. У Киє¬ 
ві виходив наук.-істор. і літ. журн. 
«Киевская старина*. Загострення 
ідейної боротьби на поч. 20-х рр. 
відбилося в літ. періодиці. На заг.- 
демократичних позиціях стояв са¬ 
тиричний журн. «Шершень*. Реч¬ 
ником ліберальної буржуазії був 
журн. «Рідний край*. Бурж.-наці¬ 
онал істич. характер мав журн. 
«Українська хата*, войовничий 
шовінізм проповідувався на сто¬ 
рінках журн. «Дзвін* (1913—14). 
У період розгортання революц.- 
визвольного руху почали виходити 
літ.-худож. періодичні видання 
мовами ін. народів Рос. імперії. 
Серед них: в Азербайджані вида¬ 
вались сатиричні журнали «Молла 
Насреддін» (з 1906), «Мірат» 
(«Дзеркало», 1910); у Вірменії — 
літ.-худож. видання «Гехарвест» 
(«Мистецтво», 1908—21), «Аскер» 
(«Колоски», 1905—16); у Грузії 
перший літ. журнал — «Ціскарі» 
(«Зоря», 1852—53), згодом вихо¬ 
дили — «Мнатобі» («Світоч», 
1869—72), «Цховреба да Хеловне- 
ба» («Життя й мистецтво», 1910— 
11) та ін.; в Молдавії — «Дачія 
літераре» («Літературна Да- 
кія», 1840), «Кувинт молдовенеск» 
(«Молдавське слово», 1914—18); 
в Латвії—«Пагалмс» («Домівка», 
1881—82), «Старі» («Промені», 
1906—08); в Литві перший літ. 
журн.— «Вайворіксте» («Весел- 



ка>, 1913—14); в Естонії — «Еесті 
Кір’яндус* (««Естонська літерату¬ 
ра», 1906—40). 
Спираючись на кращі традиції 
більшовицької партійної журна¬ 
лістики, радянська л-ра створила 
нові Л. ж. Перші російські рад. 
журнали видавались Наркомосом 
і Пролеткультом («Грядущеє*, 
1918—21; <Кузница>). На зміну 
їм прийшли видання: «Крас¬ 
ная новь* (1921—42), «Сибирские 
огни», «Молодая гвардия*, «Кро¬ 
кодил» (всі — з 1922), «Огонек* 
(з 1923), «Октябрь*, «Звезда» 
(обидва — з 1924), «Новий мир* (з 
1925), критико-бібліографічний 
журн. «Печать и революция* 
(1921—ЗО), літ.-критичні журнали 
«На посту* і «ЛЕФ* (обидва — 
1923—25). В 30-х рр. виходили 
також «Наїли достижения* (1929— 
37), «За рубежом* (1930—38), «Ли- 
тературннй современник* (1933— 
41), «Литературная критика*. Ін¬ 
тенсивно розвивалась літ. журна¬ 
лістика в післявоєнні роки. Збері¬ 
гаючи зв’язок з своїми попередни¬ 
ками 30-х рр., відновляються жур¬ 
нали <Иностранная литература> 
(1955, замість «Интернациональ- 
ной литератури*), <Дружба наро¬ 
дові «Юность* (з 1955), «Москва* 
(з 1957), з’явилися регіональні 
Л. ж. «Нева* (з 1955), «Подьем* 
(з 1957), «Дон* (з 1957), «Урал* 
(з 1958) та літературознавчі жур¬ 
нали «Вопросн литератури* (з 
1957) , «Русская литература* (з 
1958) . 
З перемогою Великого Жовтня 
почався розквіт літ. журналістики 
на Україні. Перший укр. рад. літ. 
журнал — <Миєтецтво>} навколо 
якого гуртувалися В. Чумак, П. 
Тичина, В. Еллан (Блакитний) та 
ін. письменники. Органом укр. 
символістів був журн. <Музагет> 
(1919). Виходили сусп.-політ, і 
літ.-худож. журнали <Шляхи мис¬ 
тецтва», «Червоний шлях* (1923— 
36, «Літературний журнал*, 1936— 
41), <Життя й революція>. Орга¬ 
нами Всеукраїнської спілки про¬ 
летар, письменників (ВУСПП) були 
журнали <Гарт>, «Літературний 
призов>} <Литстрой> і «Красное 
слово» (1927—32), спілки селян, 
письменників — <Плужанин>, 
<Плугь. Спілка революц. зх.-укр. 
письменників видавала журн. 
<3ахідна Україна*, комсомольсь¬ 
кі письменники об’єднувались нав¬ 
коло журн. <Молодняк> (1937 — 
41 — «Молодий більшовик*). По¬ 
ряд з журналами, які відстоювали 
принципи пролет. л-ри, виходили 
також формалістичні видання фу¬ 
туристів — «Семафор у майбутнє* 
(1922), «Катафалк мистецтв* 
(1922), «Нова генерація* (1927— 
ЗО), конструктивістів — «Аван¬ 
гард». Націоналістичними тенден¬ 
ціями були позначені журнали 
«Вапліте* і в більш завуальованій 
формі — <Літературний ярма- 
рок». Виходили численні журнали 
в різних містах республіки: 
«Провесень» (1926— 27), «Спо¬ 
лохи» (1928—29), «Літературний 
Жовтень » — в Одесі; «Зоря* 
— у Дніпропетровську, «Кривбас* 
(1931—33), «Литературньїй Дон¬ 
басе» (1933—39). Позитивну роль 
у розвитку революц. зх.-укр. л-ри 
відіграли журнали <Вікна> і <Но¬ 
ві шляхо. В повоєнний час вихо¬ 

дять журнали «Україна», <Пе- 
рець>, < Дніпро >, « Вітчизна*, 
<Жовтень>, <Радуга>, <Прапор>, 
«Донбас*, <Всесвіт>, <Радянське 
літературознавство. Л. ж., ор¬ 
гани місцевих письменницьких 
орг-цій, виходять у всіх союзних і 
автономних республіках, серед них: 
в Азербайджані «Гракан Адрбед- 
жан* («Літературний Азербайд¬ 
жан*, з 1957); в Білорусії «Польї- 
мя* (з 1922), «Беларусь* (з 1944), 
«Маладосць* (з 1953); у Вірменії — 
«Советакан граканутюн* («Радян¬ 
ська література*, з 1933); в Гру¬ 
зії — «Мнатобі» («Світоч*, з 
1924); в Казахстані — «Жулдиз* 
(«Зірка*, з 1928); в Латвії — «Ка- 
рогс* («Прапор*, з 1940), «Звайгз- 
не* («Зірка*, з 1955); в Литві — 
«Пергале* («Перемога*, з 1945); 
в Естонії — «Лоомінг* («Твор¬ 
чість*, з 1945) та ін. 
Див. також ст. Журнал і статті 
про окремі літ. журнали. 
Літ.: Евгеньев-Максимов В. Е. Очер- 
ки по истории социалистической жур- 
налистики в России XIX в. М.—Л., 
1927; Печать СССР за 50 лет. М., 
1967; Преса Української РСР. 1918 — 
1975. _Х., 1976; Дмитрук В. Нарис з 
історії української журналістики XIX 
ст. Львів, 1969; Федченко П. М. Пре¬ 
са та її попередники. К., 1969. 

В. Г. Бєляєв. 
ЛІТЕРАТУРНІ МУЗЄЇ — науко- 
во- досліди і й культурно-освітні 
установи, які збирають, зберіга¬ 
ють, вивчають, експонують і про¬ 
пагують матеріали, пов’язані з 
життям і діяльністю письменників 
або істор.-літ. процесом у цілому. 
Л. м. поділяють на літ.-меморіаль¬ 
ні та істор.-літературні. Літ.- ме~ 
мор. музеї, поряд з літ. експози¬ 
цією, включають мемор. комп¬ 
лекси (садиби, квартири, особисті 
речі письменника тощо). На Ук¬ 
раїні функціонують літ.-мемор. 
музеї: укр. письменників — Т. 
Шевченка (Київ; с. Шевченко ве 
Звенигородського р-ну Черкас, 
обл.), Лесі Українки (Київ; с. 
Колодяжне Ковельського р-ну Во- 
лин. обл.; м. Новоград-Волинсь- 
кий Житомир, обл.), І. Франка 
(с. Криворівня Верховинського 
р-ну Івано-Фр. обл.; м. Львів, 
філіал у с. Івана Франка Дрого¬ 
бицького р-ну Львів, обл.), М. 
Коцюбинського (м. Вінниця, м. 
Чернігів), І. К. Тобілевича («Ху¬ 
тір Надія* Кіровоградського р-ну 
Кіровогр. обл.), Леся Мартовича 
(с. * Торговиця Городенківського 
р-ну Івано-Фр. обл.), В. Стефани- 
ка (с. Русі в Снятинського р-ну 
Івано-Фр. обл.), Марка Черемши¬ 
ни (м. Снятин Івано-Фр. обл.), 
Панаса Мирного, І. Котляревсько¬ 
го (обидва в Полтаві), Г. Сковоро¬ 
ди (с. Сковородинівка Золочівсько- 
го р-ну Харків, обл.; м. Переяслав- 
ХмельницькийУ І. Нечуя-Левиць- 
кого (емт Стеолів Черкас, обл.), 
О. Кобилянської, Ю. Федьковича 
(обидва в м. Чернівцях), Я. Гада¬ 
на (м. Львів), Ю. Яновського 
(с. Нечаївка Компаніївського р-ну 
Кіровогр. обл.), М. Рильського, 
П. Тичини (обидва в Києві), О. 
Корнійчука (с. Плюти Обухівсь- 
кого р-ну Київ, обл.), О. Довжен¬ 
ка (м. Сосниця Черніг. обл.); рос. 
письменників — О. Пушкіна (м. 
Одеса), О. Пушкіна і композито¬ 
ра П. Чайковського (м. Кам’янка 
Черкас, обл.), М. Гоголя (с. Вели¬ 

кі Сорочинці Миргородського 
р-ну Полтав. обл.), В. Короленка 
(м. Житомир, м. Полтава), Макси¬ 
ма Горького (с. Мануйлівка Ко- 
зельщинського р-ну Полтав. обл.), 
A. Гайдара (м. Канів Черкас, обл.), 
О. Гріна (м. Феодосія; м. Старий 
Крим Крим, обл.), А. Чехова, 
К. Треньова і П. Павленка, М. 
Бірюкова (всі три в м. Ялті), 
С. Сергеєва-Ценського (м. Алуш- 
та Крим, обл.), М. Волошина 
(емт Планерське Крим, обл.), 
М. Островського (с. Вілія Острозь¬ 
кого р-ну Ровен. обл.; м. Шепе¬ 
тівка Хмельн. обл.); груз. поета 
Д. Гурамішвілі (м. Миргород Пол¬ 
тав. обл.), угор. письменника і 
політ, діяча Мате Залки (с. Білики 
Кобеляцького р-ну Полтав. обл.), 
євр. письменника Шолом- 
Алейхема (м. Переяслав-Хмель- 
ницький Київ, обл.) та ін. 
Істор.-літ. музеї містять матеріали, 
які розкривають літ. процес в 
істор. аспекті — Літ. музей у Мос¬ 
кві, Музей ін-ту рос. л-ри (Пуш- 
кінський дім) у Ленінграді, Цент¬ 
ральний архів-музей літератури 
і мистецтва У РСР у Києві, Київ¬ 
ський музей Т. Г. Шевченка, Ял¬ 
тинський музей «Прогресивна рос. 
та укр. л-ра й культура Ялти у 
дореволюц. період* та ін. Всього 
в СРСР понад 160 Л. м., у т. ч. 
в У РСР — бл. 50 (включаючи са¬ 
мостійні філіали і відділи істор. 
і краєзнавчих музеїв). Див. стат¬ 
ті про окремі Л. м., а також 
Меморіальні музеї. 

С. М. Чайковський. 
«ЛІТЕРАТУРНО-НАУКбВА БІ¬ 
БЛІОТЕКА* — 1) Серія книг і 
брошур революційно-демократич¬ 
ного напряму, яку видавав І. 
Франко 1889—98 у Львові. В се¬ 
рії публікувалися нові худож. тво¬ 
ри (збірки У. Кравченко, А. 
Кримського), дослідження (праця 
І. Франка про І. Вишенського), а 
також раніше надруковані в журн. 
« Народ * і <Житє і слово *.« Л. -н. б.* 
пропагувала прогресивні ідеї, 
викривала ідеологію бурж. націо¬ 
налізму й клерикалізму, відстою¬ 
вала реалізм л-ри, шевченківські 
ідейні традиції (праці І. Франка, 
П. Тучапського, П. Грабовського 
та ін.). 
2) Друга («мала*) серія видань 
1901—17 <Українсько-руської ви¬ 
давничої спілко, яку редагував 
B. Гнатюк з участю І. Франка. 
Пропагувала реалістичні твори ві¬ 
домих укр., рос. і зх.-європ. пись¬ 
менників, демократизм та інтер¬ 
націоналізм у громад, думці, мате^ 
ріалістичні погляди на природу й 
сусп. життя. Вийшло 117 назв у 162 
випусках. Паралельно з «Л.-н. б.* 
видавалася перша («велика*) 
серія «Белетристична бібліотека*, 
в якій надруковано понад 150 
книг укр. і світової л-ри (в укр. 
перекладах). О. І. Дей. 

«ЛІТЕРАТУРНО - НАУКбВИИ 
вГстник* — загальноукр. щомі¬ 
сячний журнал, засн. 1898 Науко¬ 
вим товариством імені Шевчен¬ 
ка замість журналу «Зоря*. З 
1905 — видання вкраїнсько-русь¬ 
кої видавничої спілко. Історія 
журналу поділяється на три пе¬ 
ріоди: 1) 1898—1906 — журн. реа¬ 
лістичної л-ри і переважно демо¬ 
кратичної громад, та наук, думки; 
видавався у Львові. Значний вплив 
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на його ідейне спрямування справ¬ 
ляли І. Франко, О- Маковей, В. 
Гнатюк. Друкувалися твори І. 
Франка, М. Коцюбинського, Лесі 
Українки, О. Кобилянської та ін. 
2) 1907—19 — ліберально-бурж. 
журнал з різким посиленням 
бурж.-націоналістичних тенденцій 
у 1917 — 19; 1907—10 видавався 
в двох редакціях, київській і львів¬ 
ській, друкувався в Києві,, протя¬ 
гом 1910—19 виходив у Києві. 
Напрям у цей період визначав М. 
Грушевський і його однодумці. 
3) 1922—39 — бурж.-націоналіс¬ 
тичне профашистське видання (з 
1933 наз. чВістник») у Львові 
під ред. Д. Донцова. Був трибуною 
профашист, зоологічного бурж. на¬ 
ціоналізму, антирад. і антикому¬ 
ністичної войовничої реакції. 

О. /. Лей. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО — на- 
ука про художню літературу, її 
походження, основні закономір¬ 
ності розвитку, суспільне, пізна¬ 
вальне і виховне значення. У про¬ 
цесі істор. розвитк\ сформувалась 
система наук, дисциплін, виділи¬ 
лись три взаємопов’язані частини 
Л.: теорія літератури, що форму¬ 
лює методологічні принципи до¬ 
слідження л-ри, вивчає специфіку 
естетичних функцій слова, особ¬ 
ливості худож. методів, стилів 
і жанрів, структуру, зображуваль¬ 
ні засоби і мову творів; історія лі¬ 
тератури, що розкриває процес 
розвитку світової і нац. літератур 
та творчість окремих письменни¬ 
ків; літературна критика, яка 
займається оцінкою су час. літ. 
явищ. Допоміжними дисципліна¬ 
ми Л. є історіографія, літ. архі¬ 
вознавство і джерелознавство, 
бібліографія, евристика, палеогра¬ 
фія, текстологія та ін. Л. тісно 
пов’язане з гуманітарними нау¬ 
ками: естетикою, філософією, істо¬ 
рією, соціологією, психологією, мо¬ 
вознавством. Спорідненими з Л. 
є мистецтвознавство і фолькло¬ 
ристика. 
Основи наук, уявлень про мист. 
і літературу формувалися ще в 
Стародавній Греції (Платон, Арі- 
стотель) та Римі (Горацій), а також 
у стародавніх Китаї (Цао Пей, 
Лу Цзі), Індії (Бхарата, Бхамаха 
Вамана), в араб, країнах. В епоху 
європ. Відродження посилюється 
увага до нар. мови, відображення 
реального життя (Ф. Петрарка, 
Дж. Боккаччо, Еразм Роттердамсь¬ 
кий). Абсолютизація ч вічних» ес¬ 
тетичних законів властива класи¬ 
цизму. З Л. періоду Просвіти¬ 
тельства у Франції (Вольтер, 
Д. Дідро), Німеччині (Г. Е. Лес- 
сінг) пов’язані початки розробки 
теорії реалізму, істор. підходу 
до мист. явищ. Ряд важливих про¬ 
блем естетики порушено в працях 
І. Канта та Гегеля. Неоднорідни¬ 
ми в ідейно-естетичному відношен¬ 
ні були теорії романтизму. Вимо¬ 
гу правдивого зображення життя 
висували письменники-реалісти 19 
ст. Ф. Стендаль, Г. Флобер, О. Ба- 
льзак, Ч. Діккенс. Успіхи прогрес, 
л-ри стали основою для розробки 
принципів наук, дослідження л-ри, 
формування академічних шкіл в 
Л. (див. Культурно-історична 
школа, Порівняльно-історичний 
метод). Найдавнішими зразками 
вітчизн. Л. є бібліографічні описи 

в ізборниках Святослава (1073, 
1076), передмови і примітки до ру¬ 
кописних і перших друкованих 
книг І. Федорова. Визначною па¬ 
м’яткою є перша в Росії наук.- 
бібліографічна праця чОглавле- 
ніє книг, кто их сложил» (1665 або 
1666), що належить невідомому 
київ, автору. Важливе значення 
мали книги з поетики, риторики, 
стилістики, теорії драми, написа¬ 
ні викладачами Київ, академії 
Г. Сломинським, Ф. Прокопови- 
чем, Г. Кониським. Ряд літ.-теор. 
праць створив М. Ломоносов. У 
критичних виступах О. Пушкіна 
принцип народності літератури, 
її реалізму поєднано з глибоким 
історизмом. Найвищим досягнен¬ 
ням Л. в 19 ст. є праці рос. рево- 
люц. демократів В. Бєлінського, 
О. Герцена, М. Чернишевського, 
М. Добролюбова, Д. Писарєва, 
які розробили корінні проблеми 
матеріалістичної естетики, теорії 
реалізму й народності. Помітну 
роль у дослідженні літ. явищ і 
процесів відіграли представники 
академічного Л.: Ф. Буслаєв, 
М. Тихонравов, М. Стороженко, 
О. Пипін, О. Веселовський, С. 
Венгеров, Д. Овсянико-Куликовсь- 
кий. 
Л. на Україні розвивалось у по¬ 
стійному взаємоспілкуванні з рос. 
літ.-естетичною думкою. У 20— 
30 рр. 19 ст. питання нац. само¬ 
бутності укр. л-ри, вірності жит¬ 
тєвій правді порушувались у твор¬ 
чій практиці та виступах І. Котля¬ 
ревського, П. Гулака-Артемовсько- 
го, Г. Квітки-Основ’яненка, Л. 
Боровиковського, М. Шашкевича, 
Я. Головацького, І. Вагилевича. 
Тоді ж з’явилися перші огляди 
укр. фольклору і творчості окре¬ 
мих письменників (М. Максимо¬ 
вича, І. Срезневського, О. Волин¬ 
ського, А. Метлинського, М. Кос¬ 
томарова). З діяльністю Т. Шев¬ 
ченка пов’язаний якісно новий етап 
розвитку літ.-естетичної думки на 
Україні, утвердження принципів 
народності, реалізму, вірності виз¬ 
вольним прагненням народу. Ідеї 
нац. замкненості, відрубності укр. 
л-ри від російської відстоював 
П. Куліш. Цінними для розвитку 
укр. Л. були оглядові праці М. 
Петрова, М. Дашкевича, рос. вче¬ 
них І. Прижова, О. Пипіна, а 
також окремі виступи М. Драго- 
манова, І. Білика, М. Комарова, 
П. Житецького, В. Горленка. Най¬ 
вищим досягненням укр. дожовт¬ 
невого Л. були наук, розвідки І. 
Франка. У боротьбі за принципи 
реалізму, народності й ідейності 
л-ри його підтримували М. Пав- 
лик, О. Терлецький, В. Навроць- 
кий. Дальшому розвитку наук. Л. 
прислужилися праці О. Потебні, 
А. Кримського, О. Маковея, В. 
Перетца, М. Сумцова, В. Щурата. 
Важливе значення в утвердженні 
реалістичної л-ри, в боротьбі про¬ 
ти бурж.-націоналістичних (С. 
Єфремов, М. Грушевський) і ан¬ 
тинародних, декадентських (М. 
Сріблянський, О. Луцький, Г. 
Чупринка) теорій мали виступи 
П. Грабовського, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, В. Стефаника, 
на яких, як і на виступах І. Фран¬ 
ка, позначився вплив ідей науко¬ 
вого соціалізму і марксистської 
естетики. 

Наукове марксистське Л. заро¬ 
дилося у 2-й пол. 19 ст. У працях 
К. Маркса і Ф. Енгельса вперше, 
глибоко по-науковому розкрива¬ 
лася сусп. природа і функції мис¬ 
тецтва, порушувалися важливі 
проблеми матеріалістичної естети¬ 
ки та дано глибокі оцінки ряду 
явищ л-ри і мистецтва. Традиції 
марксистського Л. розвивали П. 
Лафарг, Ф. Мерінг, а в Росії — 
Г. Плеханов, А. Луначарський, В. 
Воровський, М. Ольмінський, М. 
Горький. 
Новий, найвищий етап у розвитку 
марксистського Л. почався праця¬ 
ми В. І. Леніна. Ленінська теорія 
відображення, вчення про культур, 
спадщину, принцип партійності 
літератури, висунутий В. І. Лені¬ 
ним, його положення про керівну 
і спрямовуючу роль партії в літ. 
процесі стали методологічною ос¬ 
новою рад. Л., теорії соціалістич¬ 
ного реалізму. Рад. літературознав¬ 
ці, спираючись на теорію мар- 
ксизму-ленінізму, на рішення Ко¬ 
муністичної партії з питань л-ри 
і мистецтва, на практику рад. ху¬ 
дож. л-ри, створили грунтовні 
праці з історії рос., укр. та ін. лі¬ 
тератур народів СРСР, а також 
ч Історію багатонаціональної літе¬ 
ратури» в 6-ти томах (1970—74). 
У всіх республіках Рад. Союзу 
створено підручники з нац. літера¬ 
тур для серед, і вищої шкіл. 
Укр. рад. Л. розвивалося разом з 
усією багатонац. рад. л-рою та лі¬ 
тературознавчою наукою. В період 
громадян, війни і роки відбудови 
B. Блакитний (Еллан), В. Чумак, 
Д. Загул, І. Кулик прагнули об¬ 
грунтувати естетичні принципи ре- 
волюц. мистецтва. Боротьба за 
ідейність і художність рад. л-ри 
відбувалася водночас із боротьбою 
проти впливів укр. бурж. націо¬ 
налізму, зокрема проти ворожих 
теорій хвильовизму, проти форма¬ 
лістичних тенденцій і вульгарного 
соціологізму. Укр. рад. літературо¬ 
знавці 20 — поч. 30-х рр. В. Ко¬ 
ряк, О. Дорошкевич, А. Шамрай, 
П. Филипович, М. Плевако, І. 
Айзеншток, М. Зеров створили ряд 
праць з історії дожовтневої й рад. 
укр. л-ри, підручники й посібники 
для школи. В коло інтересів 
дослідників входила також давня 
рос. (В. Перетц, В. Рєзанов, М. 
Гудзій, О. Білецький, В. Перлін) 
та зарубіжна (С. Родзевич, М. Ка- 
линович, С. Савченко) л-ри. 
Важливу роль у розвитку укр. рад. 
Л. і критики відіграли рішення 
Комуністичної партії, зокрема 
прийнята на основі резолюції ЦК 
РКП(б) 1925 постанова Політбюро 
ЦК КП(б) України чПолітика пар¬ 
тії в справі української худож¬ 
ньої літератури» (1927). Почали 
виходити спеціальні літ.-критичні 
видання: ч Літературна газета» (з 
1927), чЛітературна критика> 
та ін. У 1936 в системі Академії 
наук УРСР почав діяти Літера¬ 
тури інститут імені Т. Г. Шев¬ 
ченка, першим директором якого 
був П. Тичина. У 1939 створено 
Львів, філіал ін-ту, очолюваний 
М. Возняком (у ньому проводили 
наук, роботу К. Студинський, В. 
Щурат, М. Рудницький, Ф. Ко- 
лесса, М. Деркач). В Л. в цей час 
активно працювали І. Пільгук, 
C. Шаховський, Л. Новиченко, 



Ю. Кобилецький, А. Тростяне- 
цький та ін. В післявоєнні роки 
українське Л. піднялось на ви¬ 
щий ступінь. В 1954—57 Ін-т літе¬ 
ратури ім. Т. Г. Шевченка АН 
УРСР здійснив видання двотом¬ 
ної «Історії української літерату¬ 
ри», 1967—71 — «Історії українсь¬ 
кої літератури» в восьми томах. 
Своєрідним підсумком розвитку 
рад. шевченкознавства є видання 
двотомного «Шевченківського слов¬ 
ника» (1976—77). З 1957 виходить 
жури. «Радянське літературо- 
знавство>. Видано на засадах 
наук, текстології твори класиків 
укр. л-ри. Важливу дослідниць¬ 
ку роботу проведено в галузі дав¬ 
ньої і нової укр. л-ри (праці С. 
Маслова, О. Засенка, М. Сива- 
ченка, П. Волинського, М. Берн- 
штейна, 3. Мороза, Д. Чалого, Н. 
Калениченко, П. Федченка), шев¬ 
ченкознавства (М. Рильський, Є. 
Кирилюк, Є. Шабліовський, Ю. 
Івакін, В. Бородін), франкознав¬ 
ства (О. Білецький, О. Дей, О. 
Мороз, І. Басе та ін.), питань тео¬ 
рії л-ри (В. Лесин, К. Фролова, 
Г. Сидоренко). Проблемам рад. 
л-ри присвячені праці Л. Новичен- 
ка, М. Шамоти, С. Крижанівсько¬ 
го, І. Дзеверіна, В. Фащенка, 
В. Дончика, М. Острика, Г. Сиво- 
коня, Б. Буряка, 3. Голубєвої, О. 
Бабишкіна. Взаємозв’язки братніх 
літератур висвітлено в працях 
М. Бажана, Н. Крутикової, в ряді 
колектив, праць. Зарубіжні л-ри 
досліджують Д. Затонський, Г. 
Вервес, В. Чичерін, Т. Якимович, 
Д. Наливайко, К. Шахова та ін. 
Розвиткові рад. л-ри сприяють 
рішення з’їздів КПРС та постано¬ 
ви ЦК КПРС про літературно-ху¬ 
дожню критику (1972), про роботу 
з творчою молоддю (1976). Завдан¬ 
ням рад. л-ри є об’єктивне, історич¬ 
но правдиве висвітлення літ. про¬ 
цесу, активна боротьба за високу 
ідейно-художню якість рад. л-ри, 
наступ на реакційні ідеї й течії 
бурж. Л. та ревізіоністські теорії. 
Літ.: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1—2. М.. 1967; Ленін В. І. 
Про літературу. К., 1970; Білецький 
О. І. Українське літературознавство 
за сорок років (1917 — 1957). К., 1957; 
Теория литературьі. Основньїе проб¬ 
леми в теоретическом освещении, 
т. 1—3. М., 1962—65; Волинський 
П. К. Основи теорії літератури. К., 
1962; Николаев П. А. Возникновение 
марксистского литературоведения в 
России. М., 1970; Основи теории 
литературм. М., 1971; Теорія літера¬ 
тури. К., 1975; Соціалістичний спосіб 
життя і література. К., 1977. Див. 
також літ. до статей Література, 
Літературна критика. 

П. М. Федченко, 
С. А. Крижанівський. 

ЛІТЕРОДРУКУВАЛЬНИЙ АПА¬ 
РАТ — телеграфний апарат, який 
друкує на папері текст телеграми, 
що її приймають, літерами і циф¬ 
рами. До основних Л. а. належать 
апарати пульсаційної системи кон¬ 
струкції Б. С. Якобі, синхронні 
багаторазові (з одночасним над¬ 
ходженням по одному проводу 
кількох телеграм) апарати Ж. М. 
Е. Бодо, синхронні одноразові апа¬ 
рати Д. Е. Юза, а також старт- 
стопні апарати. З 60-х рр. 20 ст. 
як літеродрукувальні застосовують 
виключно стартстопні апарати. 
«литератУрная газйта» — 
орган правління Спілки письмен¬ 
ників СРСР. Видається з квітня 

1929 з різною періодичністю. Спо¬ 
чатку була органом Федерації 
об’єднань рад. письменників; з 
1934 — орган правління Спілки 
письменників СРСР. В 1942—44 
виходила під назвою «Литература и 
искусство» (орган правління Спіл¬ 
ки письменників СРСР, К-ту в 
справах мистецтв при РНК СРСР 
та К-ту в справах кінематографії 
при РНК СРСР). В 1947 перетво¬ 
рена на літературну і громад.-по¬ 
літ. газету (виходила 2, а з 1950—З 
рази на тиждень); з 1967 — що¬ 
тижневик (16 газетних сторінок). 
«Л. г.» висвітлює процеси розвит¬ 
ку багатонаціональної рад. л-ри, 
зокрема української. На її сторін¬ 
ках публікуються статті з питань 
л-ри, мистецтва, науки, суспіль¬ 
ного життя, полемічні матеріали, 
худож. твори. В різні роки гол. 
ред. «Л. г.» були: О. О. Фадєєв, 
О. О. Сурков, К. М. Симонов, 
С. С. Смирнов та ін.; з 1962 — 
О. Б. Чаковський. Нагород, 
орденами Леніна (1971), Дружби 
народів (1979). 
лГтин — селище міського типу 
Війн. обл. УРСР, райцентр, на р. 
Згарі (прит. Пд. Бугу), за 33 км 
від Вінниці. 6,3 тис. ж. (1980). 
Вперше згадується в писемних 
джерелах 1431. В 1578 Л. надано 
магдебурзьке право. Після 2-го 
поділу Польщі (1793) Л. у складі 
Правобережної України возз’єд¬ 
нано з Росією. В 1-й пол. 19 ст. 
в районі Л. діяли повстанські за¬ 
гони, керовані У. Кармалюком. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1924 Л.— с-ще міськ. типу. 
У селищі — плодоовочеконсервний 
і комбікормовий з-ди, хлібоком- 
бінат, заводоуправління буд. ма¬ 
теріалів, пром. комбінат, мол. 
цех Хмельницького з-ду сухого 
знежиреного молока, міжколг. буд. 
орг-ція, райсільгосптехніка, ком¬ 
бінат побут, обслуговування. 2 заг.- 
осв., муз. і спорт, школи; лікарня. 
Будинок культури, кінотеатр, 7 
б-к, краєзнавчий музей. 
ЛГТИНСЬКИЙ РАЙбН — у пн.- 
зх. частині Війн. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа бл. 1 тис. км2. 
Нас. 53,8 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні— 62 нас. пункти, підпорядкова¬ 
ні селищній і 21 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — емт Літин. 
Л. р. розташований у межах По¬ 
дільської височини. Корисні ко¬ 
палини: граніт, діорит, торф. Річ¬ 
ки — Південний Буг з прит. Згар. 
Грунти в осн. сірі, світло-сірі опід- 
золені. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, граб, осика, сосна) зай¬ 
мають 16,9 тис. га. Найбільші 
підприємства: уладівські цукр. і 

спиртовий, літинські плодоовоче¬ 
консервний, комбікормовий з-ди, 
заводоуправління буд. матеріалів, 
пром. комбінат, мол. цех Хмель¬ 
ницького з-ду сухого знежиреного 
молока. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Літин) і 15 будин¬ 
ків побуту. Землеробство району 
спеціалізується на вирощуванні 
озимої пшениці, ячменю, вівса, 
гороху, проса, гречки, цукр. буря¬ 
ків, картоплі й овочів; вирощу¬ 
ють також хміль. Садівництво. 
Тваринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
70,0 тис. га, у т. ч. орні землі — 
57,2 тис. га. У Л. р.— 11 колгос¬ 
пів, 4 радгоспи, 2 племзаводи, пта¬ 
хофабрика, міжгосп. підприємст¬ 
ва по вироби, свинини і відгодівлі 
великої рогатої худоби, райсіль¬ 
госптехніка. Залізнична ст. Ула- 
дівка. Автошляхів — 339 км, у 
т. ч. з твердим покриттям — 195 
км. У районі — 50 заг.-осв., музич¬ 
на і спортивна школи; 56 лік. за¬ 
кладів, у т. ч. 7 лікарень. 10 будин¬ 
ків культури, 38 клубів, кінотеатр, 
36 кіноустановок, 55 б-к, крає¬ 
знавчий музей. У с. Дяківцях Л. р. 
народився укр. рад. письменник 
М. П. Стельмах, у с. Дашківцях — 
рад. економіст і статистик С. Г. 
Струмилін. У Л. р. видається газ. 
«Радянське життя» (з 1920). 

М. І. Медвідь. 
ЛГТІЄВІ РУДИ — мінеральні 
утворення з вмістом літію в кіль¬ 
костях, при яких літій та його 
сполуки доцільно вилучати з них 
за сучасного рівня техніки. Осн. мі¬ 
нерали Л. р.: амблігоніт ЬіАІ[(ОН, 
Р) Р04] (вміст Ьі20 до 10%), спо¬ 
ду мен (до 8,4%), лепідоліт (до 
6%), петаліт Ьі ІА15ічО10] (до 5%), 
цинвальдит КЬіРеАІ [(Р, ОН)2Х 
X АІ5і3О10] (до 4%). Родовища 
Л. р. є в СРСР, Канаді, США, Зім¬ 
бабве, Бразі лії. 
ЛГТІЙ (ЬііЬіит; від грец. Алдод — 
камінь), Ьі — хімічний елемент І 
групи періодичної системи елемен¬ 
тів Д. І. Менделєєва, ат. н. З, ат. 
м. 6,941; належить до лужних ме¬ 
талів. Природний Л.— суміш ста¬ 
більних ізотопів 6Ьі (7,52%) і 
7Ьі (92,48%). Л. відкрив 1817 
швед, хімік І. А. Арфведсон. Вміст 
у земній корі 2,0 • 10~~3% (див. 
Літієві руди). Л.— м’який, сріб¬ 
лясто-білий, найлегший метал, 
густ. 534 кг/м3, іпл 180,5° С, 
іКИП 1317° С. Хімічно активний, 
на повітрі окислюється, утворюючи 
оксид і нітрид, легко сполучається 
з галогенами, воднем, вуглецем, 
кремнієм тощо, енергійно реагує 
з водою, к-тами. Одержують елек¬ 
тролізом розплаву суміші хлори¬ 
дів Л. і калію. Застосовують у 
ядерній енергетиці (джерело для 
одержання тритію і теплоносій), 
металургії (розкислювач і компо¬ 
нент легких сплавів), хімії (ката¬ 
лізатор полімеризації, реагент ор¬ 
ганічного синтезу), силікатній 
пром-сті. Див. також Літію сполу¬ 
ки. В. С. Телегус. 
лГтію СПОЛУКИ — хімічні 
сполуки, до складу яких входить 
літій у ступені окислення +1. 
Більшість Л. с.— безбарвні кри¬ 
сталічні речовини, подібні до по¬ 
хідних магнію. Оксид літію 
Ьі20 — тугоплавка речовина, лег¬ 
ко переходить у карбонат, погли¬ 
наючи 0О2; повільно реагує з во- 
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Ф. П. Літке. 

Літній сад 
у Ленінграді. 
Алея. 
Паркова скульптура 
•«Мир і достаток». 1722. 
Скульптор П. Баратта. 

дою, утворюючи гідроксид ЬіОН— 
сильну основу. Гідроксид літію 
застосовують як електроліт в 
акумуляторах і для поглинання 
С02. Гідрид ЬіН найстійкіший 
з гідридів, служить зручним дже¬ 
релом швидкого одержання водню і 
алюмогідриду літію ЬіАІН4 — 
енергійного відновника. Галогеніди 
літію — хлорид ЬіСІ, бромід ЬіВг, 
йодид ЬіІ дуже гігроскопічні, доб¬ 
ре розчиняються у воді і в органіч¬ 
них розчинниках. На відміну від 
них, фторид ЬіР важкорозчинний 
у воді і не розчиняється в органіч¬ 
них розчинниках. Хлорид і бромід 
використовують для кондиціюван¬ 
ня повітря, фторид — як компо¬ 
нент багатьох флюсів. Карбо¬ 
нат Ьі2С03 у воді важко розчи¬ 
няється, вживається для одержан¬ 
ня багатьох Л. с., у піротехніці, 
вироби. пластмас. Нітрат 
ЬМ03 гігроскопічний, добре роз¬ 
чинний у воді та ін. розчинниках, 
використовується у піротехніці і 
для стабілізації рідкого аміаку. 
Сульфат Ьі2504 стійкіший за 
ін. розчинні солі літію; застосо¬ 
вують в ультразвуковій дефекто¬ 
скопії. Ортофосфат Ьі?Р04 
найважче розчинна Л. с., за її до¬ 
помогою видобувають літій з роз¬ 
чинів невеликих концентрацій. Ряд 
мінералів і штучних Л. с. засто¬ 
совується у вироби, глазурей і ема¬ 
лей, спец, скла, термостійкого 
фарфору і кераміки, у медицині 
тощо. В. С. Телегус. 
ЛГТКЕ Федір Петрович [17 (28).ІХ 
1797, Петербург — 8 (20). VIII 
1882, там же] — рос. мореплавець і 
географ, дослідник Арктики, ад¬ 
мірал, чл.-кор. (1829) і президент 
(1864) Петерб. АН. Один із заснов¬ 
ників Рос. геогр. т-ва, його віце- 
президент 1845—50 і 1857—72. У 
1850—57 — гол. командир і військ, 
губернатор Ревельського (Таллін- 
ського) та Кронштадтського портів. 
На флоті з 1813. У 1817—19 брав 
участь у кругосвітньому плаван¬ 
ні В. М. Головніна. В 1821—24 очо¬ 
лював експедицію, яка досліджу¬ 
вала узбережжя Нової Землі, сх. 
частину Баренцового м. і Біле м. 
У 1826—29 керував кругосвітньою 
експедицією на шлюпі чСенявін», 
досліджував зх. узбережжя Берін- 
гового м., о-ви Прибилова та ін., 
відкрив 12 островів у Каролінсь- 
кому архіпелазі. Ім’ям Л. названо 
мис, півострів, гору і затоку на 
Новій Землі, кілька островів у 
Пн. Льодовитому ок., протоку 
між Камчаткою і о. Карагінським 
та ін. У 1873 Рос. геогр. т-во вста¬ 
новило Велику золоту медаль іме¬ 
ні Л. Був почесним членом бага¬ 
тьох наук, установ, у т. ч. Харків, 
університету. 
ЛІТК<3 Анатолій Якович (н. 23. IX 
1934, Городнє, тепер Краснокут- 
ського р-ну Харків, обл.) — укр. 
рад. режисер, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1969). Член КПРС з 
1964. Після закінчення 1963 Хар¬ 
ків. ін-ту мистецтв працював режи¬ 
сером в театрах Харкова і Мико¬ 
лаєва, з 1979 — гол. режисер Дні- 
проп. укр. муз.-драм, театру ім. 
Т. Г. Шевченка. Вистави: чПотом- 
ки запорожців» Довженка, ч Ідіот» 
за Достоєвським, чТретя патетич¬ 
на» Погодіна, чКаса маре» Друце, 
чЗвернися до Петре» за творами 
Фучика та ін. Республіканська 

Комсомольська премія ім. М. 
Островського, 1975. 
ЛІТЛ-РОК — місто на Пд. США, 
адм. ц. штату Арканзас. Вузол 
з-ць і автошляхів, порт на р. Ар¬ 
канзасі, аеропорт. 141,1 тис. ж. 
(1975). Підприємства електротех. 
(вироби, електроламп), хім., де- 
ревообр., целюлозно-паперової, 
вовноочисної пром-сті. Значний 
центр добування бокситів. У перед¬ 
місті Л.-Р. працюють алюм. і гли¬ 
ноземний заводи. 
ЛІТНІЙ САД у Ленінграді. Ство¬ 
рений 1704 (архітектори Ж. Б. 
Леблон, М. Земцов та І. Матвєєв; 
садівники Я. Розен, І. Сурмін та 
ін.). Розташований між Марсо¬ 
вим полем та рр. Фонтанкою, Не¬ 
вою, Мойкою. Сад має строге 
геом. планування (пл. бл. 11,5 га). 
На тер. Л. с.— Літній палац Пет¬ 
ра І (з 1925 — історико-побутовий 
музей; 1710—14; арх. Д. Трезіні, 
за участю А. Шлютера, Н. Мікетті, 
Земцова), 79 мармурових алего- 
рич., міфологічних та портретних 
статуй і бюстів (скульптори П. 
Баратта, Д. і П. Гропеллі, А. Тар- 
сія, Д. Бонацца та ін.), Кавовий 
(1826, арх. К. Россі) та Чайний 
(1827, арх. Л. Шарлемань) павіль¬ 
йони, пам’ятник І. Крилову (1855, 
скульптор П. Клодт, рельєфи за 
малюнками О. Агіна). Ажурна 
огорожа (1771—84, архітектори Ю. 
Фельтен та П. Єгоров, з боку про¬ 
тилежного Неві, 1827, арх. К. Рос¬ 
сі) — шедевр рос. та світового мис¬ 
тецтва. До Л. с. часто ходив Т. Г. 
Шевченко, де змальовував статуї, 
тут 1836 він познайомився з ху¬ 
дожником І. Сошенком. 
лГто — пора року, що триває у 
Пн. півкулі Землі від дня літньо¬ 
го сонцестояння (21—22 червня) 
до дня осіннього рівнодення (23 
вересня). У побуті Л. наз. місяці 
червень, липень та серпень. В Пд. 
півкулі Землі в цей час зима. 
літогенез (від грец. Шод — 
камінь і уєуєац — виникнення, 
утворення) — сукупність геологіч¬ 
них і геохім. процесів, що зумов¬ 
люють утворення і наступні зміни 
осадочних гірських порід. Голов¬ 
ними факторами Л. є тектонічні 
рухи і клімат. У заг. циклі Л. роз¬ 
різняють кілька стадій. Осн. з 
них: поверхневий гіпергенез (див. 
Геохімічні процеси), седиментоге- 
нез (надходження речовини з ко¬ 
ри вивітрювання до кінцевої во¬ 
дойми стоку і остаточне осадження 
її), діагенез, катагенез і метагенез. 
З Л. пов’язане утворення різних 
корисних копалин, у т. ч. викоп¬ 
ного вугілля, нафти, природних 
горючих газів, заліз, і марганце¬ 
вих руд, бокситів, фосфоритів, 
розсипищ золота тощо. Процеси 
Л. досліджує літологія. 
ЛІТОГРАФІЯ (від грец. АСОос; — 
камінь і ура<рсо — пишу) — спосіб 
плоского друку, при якому для 
виготовлення друкарської форми 
використовують вапняк, т. з. літо¬ 
графський камінь, листи цинку 
або алюмінію; твір, виконаний 
таким способом. Малюнок на по¬ 
верхню каменю наносять спец, 
жирною тушшю або літографсь¬ 
ким олівцем. Проміжні (пробільні) 
елементи малюнка обробляють роз¬ 
чинами азотної (камінь) або фос¬ 
форної (метали) кислоти та колої¬ 
дом, завдяки чому вони фарб не 

сприймають. Вкрите фарбою зо¬ 
браження відбивають безпосеред¬ 
ньо на папері. Л. винайшов 1798 
в Німеччині А. Зенефельдер, у 
Росії перше літографське підпри¬ 
ємство було створене на поч. 19 ст. 
в Петербурзі, на Україні — 1823— 
24. Розрізняють автолітографію 
— один з осн. видів графіки й 
репродукційну Л.— спосіб друку¬ 
вання кольорових видань, плака¬ 
тів. Є також фотографічний спосіб 
виготовлення форм на камені — 
фотолітографія. В 20 ст. в полі¬ 
графії замість Л. застосовують 
офсетний друк. У техніці Л. в 
Зх. Європі працювали Ф. Гойя, 
О. Дом’є, П. Гаварні, Т. Стейнлен, 
А. Менцель, К. Кольвіц, М. Шва- 
бінський, Г. Муккі; в Росії — О. 
Кіпренський, В. Тімм, І. Шишкін; 
на Україні — М. Мурашко, В. 
Трутовський. Серед рад. митців, 
авторів Л.: рос. художники—Г. Єв¬ 
рейський, Є. Кибрик; укр.—В. Ка- 
сіян, Г. Пустовійт, М. Дерегус, 
Г. Бондаренко та ін. 
Літ.: Суворов П. И. Искусство лито- 
графии. М., 1964. 
ЛІТОГРАФСЬКИЙ КАМІНЬ — 
щільний, тонкозернистий глинис¬ 
тий вапняк або доломіт, який ви¬ 
користовують для виготовлення 
друкарських форм (див. Літо¬ 
графія). На Україні поклади Л. к. 
є на Поділлі. 
ЛІТОЛбГІЯ (від грец. Алдо£ — 
камінь і коуос, — вчення) — галузь 
геології, що вивчає сучасні осадки 
та осадочні породи, їхній склад, 
структуру, умови утворення й 
зміни, фіз.-хім. властивості, про 
сторове розміщення та практичне 
використання. Гол. завдання Л.— 
встановлення закономірностей роз¬ 
поділу різних типів осадочних 
гірських порід і пов’язаних з ними 
корисних копалин у заг. прояві 
процесів породоутворення протя¬ 
гом геол. історії Землі, розроблен¬ 
ня заг. теорії літогенезу. Осн. 
методи літологічних досліджень: 
порівняльно-літологічний, фаці- 
ально-палеогеогр. та формаційно¬ 
го аналізу. Л. тісно пов’язана зі 
стратиграфією, тектонікою, клі¬ 
матологією, палеогеографією, пале¬ 
онтологією, геохімією, фізикою, 
хімією та ін. науками. Як само¬ 
стійна галузь геології Л. оформи¬ 
лася на поч. 20 ст. В Рад. Союзі 
великий внесок у розвиток Л. зро¬ 
били Л. В. Пустовалов (1902— 
1970), М. С. Швецов (1885—1975), 
Л. Б. Рухін (1912—59), Д. В. Налив- 
кін, М. М. Страхов та ін. Працю¬ 
ють Комісія по осадочних породах 
АН СРСР та аналогічні комісії 
в респ. академіях наук. На Укра¬ 
їні в літологічних дослідженнях 
беруть участь Ін-т геол. наук АН 
УРСР, Ін-т геохімії і фізики міне¬ 
ралів АН УРСР, Ін-т геології і 
геохімії горючих копалин АН 
УРСР, Ін-т мінеральних ресурсів 
М-ва геології УРСР, відповідні 
кафедри вузів. У зарубіжній літе¬ 
ратурі Л. називають седиментоло- 
гією. У 1952 створено Міжнар. 
асоціацію седиментологів, яка ре¬ 
гулярно проводить конгреси. 
Літ.: Швецов М. С. Петрография оса¬ 
дочних пород. М., 1958; Страхов 
Н. М. Основи теории литогенеза, 
т. 1—3. М., 1962; Рухин Л. Б. Основи 
литологии. Л., 1969; Лисицнн А. П. 
Процесси океанской седиментации. 
М., 1978. В. І. Мельник. 
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«ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ ста¬ 
тей» — двотижневий періодичний 
державний бібліографічний покаж¬ 
чик Книжкової палати УРСР іме¬ 
ні І. Федорова. Видається з 1937 
(до 1954 наз. «Літопис друку. Га¬ 
зетні статті»). У покажчику роз¬ 
писано всі респ. й обл. газети, що 
виходять в УРСР. З респ. газет 
реєструються всі найважливіші 
статті, документальні матеріали й 
твори худож. л-ри. З обл. газет 
подаються лише матеріали, що 
стосуються даної області, і твори 
худож. л-ри. Матеріал системати¬ 
зовано за «Єдиною схемою класи¬ 
фікації літератури для книгови¬ 
дання в СРСР». У кожному номері 
є допоміжні покажчики: іменний, 
географічний і список розписаних 
газет. В останньому номері «Л. г. 
с.» подається «Список тимчасових 
тематичних рубрик», застосовува¬ 
них протягом року. 

Ю. Б. Медведев. 

«ЛІТОПИС ДРУКУ УРСР» — 
державний бібліографічний по¬ 
кажчик Книжкової палати УРСР 
імені І. Федорова. В 1924—ЗО ви¬ 
ходив під назвою «Літопис укра¬ 
їнського друку», де реєструвалися 
книги, брошури, ноти, образотвор¬ 
чі й періодичні видання. Періодич¬ 
ність від 12 до 52 випусків на рік. 
З 1936 виходили окремими випу¬ 
сками <Літопис журнальних ста¬ 
тей* і < Літопис рецензій», з 1937 
— <Літопис газетних статей». З 
1942 до 1946 не виходив. В окремих 
випусках уміщено перелік кни¬ 
жок, виданих у роки Великої Віт- 
чизн. війни. В 1954 почав виходи¬ 
ти «Літопис музичної літератури 
(Літопис нот)», 1972 — «Літопис 
періодичних видань УРСР». Див. 
також «Літопис книг*. 

Ю. Б. Медведєв. 

«ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТА¬ 
ТЕЙ» —двотижневий періодичний 
державний бібліографічний покаж¬ 
чик Книжкової палати УРСР іме¬ 
ні І. Федорова. Видається з 1936. 
До 1960 виходив щомісяця під наз¬ 
вою «Літопис друку. Журнальні 
статті». В «Л. ж. с.» реєструються 
статті та ін. матеріали, твори ху¬ 
дож. л-ри, опубліковані в журна¬ 
лах, наук, записках, періодичних 
збірниках та наук, бюлетенях, 
що видаються на тер. УРСР. Розпо¬ 
діл матеріалу систематичний, за 
«Єдиною схемою класифікації лі¬ 
тератури для книговидання в 
СРСР». Кожний номер має допо¬ 
міжні покажчики: іменний авторів 
і персоналій, географічний і спи¬ 
сок журнальних видань, розпи¬ 
саних у ньому. В кінці року пода¬ 
сться зведений список журналів 
і збірників. Ю. Б. Медведєв. 

«літбпис книг» — державний 
бібліографічний покажчик Книж¬ 
кової палати УРСР імені І. Федо¬ 
рова. Видається з 1924 щомісяця. 
До 1931 наз. «Літопис українсь¬ 
кого друку», в 1935—53 — «Літо¬ 
пис друку. Книги». Осн. завдан¬ 
ня — своєчасна інформація про 
видання в республіці книг, брошур, 
авторефератів дисертацій. Здійс¬ 
нює первісну бібліографічну ре¬ 
єстрацію. Опис джерел — за держ. 
стандартами. Матеріал розміщено 
за «Єдиною схемою класифікації 
літератури для книговидання в 
СРСР». Кожний запис має індекс 
таблиці бібліотечно-бібліографіч¬ 

ної класифікації. В усіх номерах 
«Л. к.» є іменний (авторів, редак¬ 
торів, ілюстраторів), предметний 
і геогр. покажчики. В першому 
номері вміщено схему класифі¬ 
кації, що застосовується у видан¬ 
ні. В кінці року додано покажчик 
серій, випуски яких зареєстрова¬ 
но в «Літописі книг». 

Ю. Б. чМедведєв. 
«ЛІТбПИС РЕВОЛЮЦІЇ» — пер¬ 
ший на Україні рад. марксист¬ 
ський журнал з історії, орган Іст- 
парту ЦК КП(б)У, а з вересня 
1929 — Ін-ту історії партії та Жовт¬ 
невої революції на Україні при 
ЦК КП(б)У. Виходив 1922—33 у 
Харкові: 1922—27 — рос. мовою, 
1928—29 — рос. та укр. мовами, 
1930—33 — укр. мовою. Всього ви¬ 
йшло 57 номерів. Мав розділи: 
статті і спогади, матеріали і до¬ 
кументи, критика та бібліографія, 
хроніка. З марксистських позицій 
висвітлював історію революц. 
руху, Великої Жовтн. соціалістич. 
революції та громадян, війни на 
Україні, історію КП(б)У. 
«ЛІТбПИС САМОВЙДЦЯ» — 
укр. козацько-старшинський літо¬ 
пис 17 ст. Охоплював події на Ук¬ 
раїні від 1648 до 1702. Автором 
«Л. С.» вважають ген. підскарбія 
Р. О. Ракушку-Романовського. В 
«Л. С.» висвітлюється визвольна 
війна українського народу 1648— 
54. Літописець виступає рішучим 
противником шляхет. Польщі, сул¬ 
танської Туреччини та її васала 
Крим, ханства, їхніх прибічників 
у середовищі козац. старшини (І. 
Виговського, П. Дорошенка, П. 
Тетері та ін.). Він позитивно оці¬ 
нив акт возз’єднання України з 
Росією. Відображаючи інтереси 
козацької старшини, літописець 
негативно ставиться до нар. рухів 
і переходу в козацтво широких нар. 
мас. «Л. С.» є цінною пам’яткою 
укр. історіографії 17 ст. У ньому 
міститься чимало нар. оповідань, 
приказок тощо. Написаний того¬ 
часною укр. літ. мовою. 
Видання: Летопись Самовидця по 
новооткрьітьім спискам... К., 1878; 
Літопис Самовидця. К., 1971. 

«ЛІТОПЙСЕЦЬ, ЩО В РУСЬКИХ 
І ПОЛЬСЬКИХ СТОРОНАХ 
ДІЯЛОСЯ І ЯКОГО РОКУ», 
«Чернігівський літопис за новим 
списком» — укр. історична хроні¬ 
ка, складена невідомими автора¬ 
ми в кін. 17 — серед. 18 ст. По¬ 
чинається 1587 записом про смерть 
Стефана Баторія і початок коро^ 
лювання Сигізмунда III. Відомі 
три варіанти хроніки. В 1-му (ви¬ 
явлено в Черніг. семінарії) записи 
доведено до 1652, у 2-му — до 
1750 (належав М. М. Білозерсько- 
му, який і надрукував обидва 
варіанти). У третьому варіанті, на¬ 
друкованому О. М. Лазаревським, 
виклад подій доведено до 1725. 
Закінчується він некрологом на 
смерть Петра І. Хроніка подає ва¬ 
жливі відомості про сел.-козац. 
повстання кін. 16—1-ї пол. 17 ст., 
про битви з турками під Цецорою 
та Хотином 1620—21, про визволь¬ 
ну війну українського народу 1648 
—54, боротьбу проти польс. шлях¬ 
ти та Туреччини в 2-й пол. 17 ст., 
про боротьбу укр. народу проти 
швед, військ 1708—09 тощо. 
Видання: Летописец в русских и поль- 
ских що ся сторонах деяло и якого 

року. В кн.: Южнорусские летописи, 
т. 1. К., 1856; Черниговская летопись 
по новому списку (1587 — 1725). «Киев- 
ская старина», 1890, № 4—6. 

ЛІТОПИСИ — історичні твори в 
Давній Русі, а згодом у Росії, 
на Україні та Білорусії, в яких 
розповідь про події та факти пода¬ 
но за роками. Починаються вони 
словами «в літо», звідси назва тво¬ 
ру — «літопис», а також «літопи¬ 
сець» (так називали й автора, укла¬ 
дача Л.). Л. за своїм характером 
подібні до анналів і хронік в ін. 
країнах. Л.— перші істор. праці, 
створені на основі різних джерел — 
усних переказів, повістей, актів, 
житій святих тощо. Деякі дослід¬ 
ники вважають, що літописання 
з’явилося на Русі в 10 — на поч. 
11 ст. Нові Л. звичайно складали¬ 
ся як зведення попередніх. На 
основі найдавнішого Київського 
1037, Києво-Печерського 1073 і 
Новгородського 1079 зведень ство¬ 
рено Початкове, або Києво-Печер¬ 
ське, зведення 1093, а з нього — 
<Повість временних літ*. У цих 
Л. є відомості про появу та розсе¬ 
лення сх. слов’ян — предків рос., 
укр. і білорус, народів, про бага¬ 
тьох ін. народів, розповідається 
про заснування Києва та розвиток 
Київської Русі, її участь у міжнар. 
подіях, боротьбу проти наступу 
кочовиків, про роль міст, утверд¬ 
ження феод, відносин, про повстан¬ 
ня трудящих проти гнобителів. У 
період феод, роздробленості Л. 
створювали в багатьох центрах 
тогочасних князівств. У Києві в 
12 ст. їх складали в Печерському й 
Видубицькому монастирях, а та¬ 
кож при князівському дворі. В 
13 ст. літописання велося і при 
дворах галицько-волин. князів і 
єпископів (див. Галицько-Волин¬ 
ський літопис). Л. складали в 
містах Владимиро-Суздальської 
землі — Владимирі, Суздалі, Ро¬ 
стові, Переяслав лі (див. Лаврен- 
тіївськии літопис). У 14—15 ст. 
значними центрами літописання 
стали Новгород, Псков, Твер, Моск 
ва. В Л. вміщено чимало загаль- 
норос. матеріалів про об’єднання 
рос. земель навколо Москви, бо¬ 
ротьбу проти монголо-тат. завойов¬ 
ників, водночас вони відобража¬ 
ли і місц. політ, події. Цінне дже¬ 
рело для історії Росії 16 ст.— 
Воскресенський і Никонівський 
Л. Є згадки про існування зх.- 
рус. Л. у Турові і Полоцьку. На 
Україні на поч. 15 ст. створено 
Іпатіївський літопис. У білорус.- 
лит. Л. 14—16 ст.— Супрасльсь- 
кому літописі, Биховця літописі, 
Барку львівському літописі, Л. 
Авраамки, Уваровському та ін. 
є відомості про події на Україні: 
боротьбу населення проти іноз. за¬ 
гарбників, зміцнення феод, систе¬ 
ми, сел.-козац. повстання, укр.- 
білорус. зв’язки тощо. З 17 ст. 
літописання поступово відмирало. 
Але й у той час з’являлися місц. Л. 
— сибірські, Хмільницький літо¬ 
пис та ін. Цінними істор. джере¬ 
лами є укр. Л. 16—1-ї пол. 17 ст.— 
Густинські літописи, Львівський 
літопис, Межигірський літопис, 
Острозький літописець, «Літо¬ 
писці Волині і України» — про 
боротьбу проти тур.-тат. агресії, ви¬ 
никнення і діяльність козацтва, 
політику польс. влади на Україні, 

ЛІТОПИСИ 

Пасажирський ліфт: 
1 — лебідка; 2 — канат; 
З — кабіна; 4 — на¬ 
прямні пристрої, ' по 
яких рухається кабіна; 
5 — напрямні пристрої, 
по яких рухається про¬ 
тивага; 6 — противага; 
7 — буфер. 
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Ліхтар. 
1. Основні типи світло¬ 
вих ліхтарів будівель. 
2. Незадувний світло¬ 
вий та аераційний ліх¬ 
тар промислової будів¬ 
лі (схема). 

становище міст, сел.-козац. пов¬ 
стання, формування укр. народнос¬ 
ті, зв’язки України з Росією, Мол¬ 
давією та ін. країнами. Про роз¬ 
виток істор. знань, широке вико¬ 
ристання першоджерел свідчить 
поява на Україні в 17 — на поч. 
18 ст. істор. творів — т. з. козаць¬ 
ких літописів — <Літопису Само¬ 
видця», літописів Г. І. Грабянки 
і С. В. Величка. Представники 
укр. козац. старшини склали та¬ 
кож Л.— Короткий опис Мало¬ 
росії, <Короткий літопис Малої 
Росії з 1506 по 1770 рік», Лизогу- 
бгвськии літопис, «Хроніку Мот- 
ронинського монастиря>. 
Як у вітчизн., так і зарубіжних 
історіографії та джерелознавстві 
з різних ідейних позицій досліджу¬ 
валося значення Л. для висвітлен¬ 
ня історії, а також використання 
їх в ін. галузях знань. Рад. до¬ 
слідники, виходячи з марксистсь¬ 
ко-ленінського вчення, по-науко¬ 
вому висвітлили важливі пробле¬ 
ми, пов’язані з виникненням, наук, 
значенням та ідейним спрямуван¬ 
ням літописів. Вони широко кори¬ 
стуються Л. як важливим джере¬ 
лом для дослідження історії на¬ 
родів СРСР. 
Більшість Л. є також цінними літ.- 
худож. пам’ятками. Багато літо¬ 
писних оповідань мають своїм 
джерелом усну нар. творчість: 
перекази про героїчне минуле Ру¬ 
сі, епічні пісні, дружинну поезію. 
Ці матеріали дають уявлення про 
характер руської нар.-поетичної 
творчості найдавніших часів. Дея¬ 
кі Л. містять твори давньоруської 
л-ри, напр. <Повчання Володимира 
Мономаха» в «Повісті временних 
літ». У Л. переважають лексика 
і граматичні форми церковносло¬ 
в’янської мови, але нерідко мова 
їхня наближається до живої роз¬ 
мовної давньорус. мови 11—12 ст. 
Матеріали Л. лягли в основу ба¬ 
гатьох худож. творів. 
Видання: Полное собрание русских 
летописей, т. 1—33. СПБ — М.—Л., 
1841 —1977; Повесть временньїх лет, 
ч. 1—2. М.—Л., 1950: Літопис Само¬ 
видця. К., 1971. 
Літ.: Шахматов А. А. Обозрение рус¬ 
ских летописньгх сводов XIV—XVI 
вв. М.—Л., 1938; Лихачев Д. С. Рус- 
ские летописи и их культурно-истори- 
ческое значение. М.—Л., 1947; Очер- 
ки истории исторической науки в 
СССР, т. 1. М., 1955; Марченко М. І. 
Українська історіографія (з давніх 
часів до середини XIX ст.). К., 1959; 
Насонов А. Н. История русского лето- 
писания XI — начала XIII века. М., 
1961; Тихомиров М. Н. Русское лето- 
писание. М., 1979. Ф. П. Шевченко. 
ЛІТ0ПИСИ БІЛОРУСЬКО-Л И- 
ТОВСЬКІ — три зведення літопи¬ 
сів, що виникли у Великому кня¬ 
зівстві Литовському. 1-е зведен¬ 
ня (літопис 1446) охоплює період 
1341—1430. Складається з загаль- 
норуського літописного зведення 
у білорус, обробці та « Літописця 
великих князів литовських». У 
2-му зведенні — «Хроніці Великого 
князівства Литовського і Жомойт- 
ського» (виникла в 1-й пол. 16 ст.) 
попередній літопис доповнено ві¬ 
домостями з історії Лит. князів¬ 
ства до 1341 та за 2-у пол. 15 — 1-у 
пол. 16 ст. 3-є зведення — Т. 3. 

Биховця літопис. Л. б.-л. підкрес¬ 
люють могутність і авторитет Ве¬ 
ликого князівства Литовського, 
прославляють діяльність лит. кня¬ 

зів, включають також значну кіль¬ 
кість фактичних матеріалів, най¬ 
більш достовірними з яких є дані 
за період з кінця 14 до середини 
16 ст. 
«ЛІТОПЙСЦІ ВОЛЙНІ І УК¬ 
РАЇНИ» — історичний твір неві¬ 
домого автора (або кількох авто¬ 
рів), складений у 1-й пол. 17 ст. 
Поділяється на 12 окремих збірок 
істор. записів, побудованих на ос¬ 
нові давньорус., укр., білорус., 
польс. літописів, хронік і мемуа¬ 
рів. З них у найважливішій за зміс¬ 
том і найбільшій за обсягом першій, 
т. з. київській, збірці використа¬ 
но матеріали давньорус. літописів, 
а також хронік М. Стрийковсь- 
кого, А. Гваньїні, Бельських. 
У «Л. В. і У.» виклад історії 
України пов’язано з історією Росії, 
Литви та Польщі й доведено 
до 1621. Предметом викладу цієї 
хроніки є здебільшого зовнішньо¬ 
політичні події. До козацтва і 
козац. рухів автор ставиться нега¬ 
тивно. Закінчується київ, збірка 
записами війта Б. Балики (див. 
Балики). Пам’ятка написана мо¬ 
вою, близькою до укр. нар. мови 
17 ст. 
Видання: В кн.: Сборник летописей, 
относящихся к истории Южной и За- 
падной Руси... К., 1888. 

ЛІТОРАЛЬ (віл лат. Іііогаїіз — 
береговий, прибережний) — узбе¬ 
режна зона морського дна, що 
звільняється від води під час від¬ 
пливу і затоплюється під час при¬ 
пливу. Пересічна шир. її бл. 1 км, 
зрідка досягає 10—15 км, глиб.— 
до кількох десятків метрів. Для Л. 
характерні мішаний наземний і 
мор. режими, періодичне осушен¬ 
ня дна, надмірне освітлення, ви¬ 
сока рухливість вод, різкі коли¬ 
вання т-ри води і солоності тощо. 
ЛІТОРАЛЬНІ відклади — 
геол. відклади, що утворилися в 
прибережній зоні морів та океанів, 
у межах літоралі. Літологічний 
склад Л. в. різноманітний (валуни, 
галечники, гравій, піски, глини 
тощо) і залежить в осн. від гірсь¬ 
ких порід, з яких складаються бе¬ 
реги, обрисів берегових ліній то¬ 
що. Для деяких Л. в. характерна 
наявність мінералів — гранатів, 
магнетиту, монациту тощо. 
ЛІТОСФЕРА (від грец. — 
камінь і сгфаїра — куля) — верх¬ 
ня тверда оболонка Землі. Включає 
земну кору і відмежований від неї 
Мохоровичича поверхнею субстрат 
(верхню частину верхньої мантії). 
Зверху межує з гідросферою й ат¬ 
мосферою, які частково проника¬ 
ють у Л. і взаємодіють з нею. На 
глиб. 6л. 100—120 км під конти¬ 
нентами і 50—60 км під океанами 
Л. поступово переходить в астено¬ 
сферу, твердість і в’язкість речо¬ 
вини якої порівняно з Л. менші, 
завдяки чому блоки Л. рухаються 
в ній. Верхня частина Л., земна 
кора, складається з магматичних, 
осадочних і метаморфічних гірсь¬ 
ких порід, нижня, субстрат,— з 
ультраосновних порід. У Л. відбу¬ 
ваються осн. геол. процеси і зосе¬ 
реджені поклади різноманітних 
корисних копалин. До серед. 20 ст. 
Л. ототожнювали з земною корою. 

В. Б. Сологуб. 
ЛІТОТА (від грец. Хітбтгід — про¬ 
стота) — 1) Художній прийом 
применшування, зворот, проти¬ 

лежний гіперболі (напр., «Дівчин- 
ка-мізиночка»). 2) Стилістична фі¬ 
гура — визначення дії чи предмета 
через заперечення їхньої проти¬ 
лежності. Напр., «Життя — не шов¬ 
кова травичка, на якій ніг не нако¬ 
леш» (М. Стельмах). 

В. В. Коптілов. 
ЛІТОФІТИ (від грец. Хідо£ — ка¬ 
мінь і фитоу — рослина), петро- 
фіти — рослини, що ростуть на ка¬ 
мінні, скелях. Л. сприяють мех. і 
хім. руйнуванню гірських порід, 
в результаті чого утворюється пер¬ 
винний грунт. Л. є деякі види си¬ 
ньо-зелених водоростей, лишайни¬ 
ки, мохи, папороті та деякі насін¬ 
ні рослини. Серед Л. виділяють 
хазмофіти — рослини, що 
оселюються на первинному грунті 
в щілинах і западинах скель. 
ЛІТР (франц. Іііге), л, / — одини¬ 
ця об’єму і місткості в метричній 
системі мір. За рішенням 12-ї 
Генеральної конференції з мір і 
ваги (1964) 1 л = і дм3 (точно) = 
— 0,001 м3. Раніше значення Л. 
було 1,000028 дм3. 
«ЛИТСТРбЙ» — щомісячний літ.- 
худож. журнал, орган оргкомітету 
Спілки рад. письменників Украї¬ 
ни. Виходив у Харкові з січня по 
грудень 1933 замість журн. «Крас- 
ное слово» (1927—32). Журнал 
друкував твори рос. письменників, 
які працювали на Україні, перекла¬ 
ди творів М. Рильського, П. Тичи¬ 
ни, В. Сосюри та ін., а також ви¬ 
світлював громад, і культур, жит¬ 
тя Української РСР. З 1934 ви¬ 
давався під назвою «Советская 
литература». М. Ф. Гетьманець. 

ЛІТУРГІЙНА ДРАМА — один з 
видів середньовічних релігійних 
вистав у Зх. Європі. Виникла у 
Візантії як частина літургії. Розви¬ 
нулась у 9—13 ст. На Україні 
під час реліг. свят (різдво, Велик¬ 
день) широко використовувались 
як додаток до богослужіння п’єси 
на реліг. сюжети. Зображаючи сце¬ 
ни з новозавітних і старозавітних 
біблійних міфів (найвідоміша 
«Дійство про Адама»), Л. д. дала 
поштовх розвиткові реліг. драми 
(див. Містерія), з якою в свою 
чергу була пов’язана шкільна 
драма. 
Літ.: Франко І. Русько-український 
театр. В кн.: Франко І. Твори, т. 16. 
К., 1955 
ЛІТУРГІЯ (грец. Хєітооруіа — 
громадська повинність, служіння) 
— у християнстві церковна від¬ 
права, під час якої виконуються 
обряди, пов’язані з «таїнством» 
причащання. Л. відома з 2 ст. під 
назвами «обідня» (православ'я) і 
«меса» (католицизм і лютеран¬ 
ство). 
ЛІУВГЛЛЬ (ІЛоцуіІІе) Жозеф (24. 
III 1809, Сент-Омер — 8.IX 1882, 
Париж) — франц. математик, член 
франц. АН (з 1839), чл.-кор. Пе- 
терб. АН (з 1840). Побудував тео¬ 
рію еліптичних функцій; дослідив 
крайову задачу для лінійних ди¬ 
ференціальних рівнянь (т. з. за¬ 
дачу Штурма — Л.); довів існуван¬ 
ня трансцендентних чисел, дав їх¬ 
ню фактичну побудову; встановив 
одну з важливих теорем статистич¬ 
ної механіки, теорему про інтегру¬ 
вання канонічних рівнянь дина¬ 
міки тощо. Деякі праці Л. стосу¬ 
ються геометрії. Л. перший видав 
твори Е. Галуа. 



205 
ЛІФЛЯНДІЯ (Ьіуіапсі) — нім. наз¬ 
ва Лівонії, що поширилася з 2-ї 
пол. 16 ст. Тоді Л. включала тер. 
Пн. Латвії і Пд. Естонії і входила 
до Речі Посполитої. В 1629 ця тери¬ 
торія увійшла до Швеції як ок¬ 
рема провінція. За Ніштадтським 
мирним договором 1721 Л. увійш¬ 
ла до складу Росії (Ліфляндська 
губ.). Після Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції латис. частину 
Л. було об’єднано з Латвією, естон¬ 
ську — з Естонією. 
ЛІФТ (від англ. 1і£і — підіймати) — 
стаціонарний періодичної дії під¬ 
йомник з кабіною (платформою), 
якою у вертикальн. напрямі пере¬ 
міщуються люди або вантажі. До 
найпоширеніших належать ліфти 
з електричною канатною тягою, 
кабіна (платформа) яких руха¬ 
ється по жорстких напрямних при¬ 
строях. Такі Л. бувають: з верхнім 
і нижнім розміщенням лебідки; з 
поліспастним (див. Поліспаст) 
або безпосереднім підвішуванням 
кабіни й противаги чи витискні 
(з поліспастним підвішуванням 
кабіни); тихохідні, швидкохідні та 
швидкісні (швидкість руху кабі¬ 
ни відповідно до 1; 1,5; 3,5 м/с і 
більше). Є також Л. пневматичні, 
гідравлічні (плунжерні), гвинтові 
тощо. Л. обладнують обмежувача¬ 
ми швидкості, уловлювачами кабі¬ 
ни, пристроями світл. і звук, сигна¬ 
лізації тощо. Подоби Л. споруджу¬ 
вали ще у Старод. Римі (1 ст. до 
н. е.). Є згадки про Л. в Єгипті 
(6 ст.), Франції (13 ст.). В Росії 
перші пасажирські Л. побудовано 
в серед. 18 ст. (Царське Село, са¬ 
диба Кусково). У Зимовому пала¬ 
ці І. П. Кулібін встановив (1793) 
гвинтовий пасажирський підйом¬ 
ник. Ліфтами обладнують житл., 
громад, і пром. будинки, телевежі 
тощо. В СРСР їх виготовляють ліф- 
тобудівні з-ди: Могильовський, 
Свердловський, Самаркандський, 
Київський дослідно-експеримен¬ 
тальний та ін. Нагляд за додер^^ 
жанням правил виготовлення й 
експлуатації Л. здійснює Держгір- 
технагляд СРСР (див. Котлона¬ 
гляд). Іл. с. 203. Г. Ф. Маслов. 
ЛЇФШИЦЬ Євген Михайлович 
[н. 8 (21).ІІ 1915, Харків] — рад. 
фізик-теоретик, акад. АН СРСР 
(з 1979). Закінчив 1933 Харків, 
механіко-машинобуд. (тепер полі- 
тех.) ін-т. У 1933—38 працював у 
Фізико-тех. ін-ті АН УРСР (Хар¬ 
ків), з 1939 — в Ін-ті фіз. проблем 
АН СРСР. Осн. праці — з теорії 
магнетизму, ядерної фізики, теорії 
фазових переходів, теорії граві¬ 
тації, космології. Розрооив теорію 
доменної структури феромагнети¬ 
ків і феромагн. резонансу (спіль¬ 
но з Л. Д. Ландау), теорію мол. 
сил взаємодії, теорію нестійкості 
у Всесвіті, що розширюється. Л.— 
співавтор фундаментального курсу 
з теор. фізики. Нагороджений ор¬ 
деном Дружби народів, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР. 1954; Ленінська премія, 
1962. 
ЛІФШИЦЬ Ілля Михайлович [н. 
31.ХІІ 1916 (13.1 1917), Харків] — 
рад. фізик-теоретик, акад. АН 
СРСР (з 1970) і АН УРСР (з 1967). 
Брат Є. М. Ліфиіиця. Закінчив 
Харків, ун-т (1936) і Харків, меха¬ 
ніко-машинобуд. (тепер політех.) 
ін-т (1938). У 1937—68 працював 

у Фізико-тех. ін-ті АН УРСР (Хар¬ 
ків), з 1968 — в Ін-ті фіз. проблем 
АН СРСР. Осн. праці — з кванто¬ 
вої теорії твердого тіла, електрон, 
теорії металів, теорії невпорядко- 
ваних систем, фіз. кінетики, фізи¬ 
ки полімерів. Разом з співробітни¬ 
ками розробив су час. форму елек¬ 
тронної теорії металів, яка дала 
змогу розшифрувати їхній елект¬ 
ронний енерг. спектр; побудував 
теорію електронного спектра невпо- 
рядкованих систем, сформулював 
осн. положення кінетики фазових 
переходів 2-го роду. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного 
Прапора і медалями. Ленінська 
премія, 1967. 
ЛІХЕНОЛОГІЯ (від грец. Хєі- 
ХЛу — лишай, лишайник і Хбуос, — 
вчення) — розділ ботаніки, що 
всебічно вивчає лишайники. 
ЛІХТАР — 1) Виступаюча частина 
покрівлі будинку із світловими от¬ 
ворами, призначена для природ¬ 
ного освітлення приміщень будин¬ 
ків, а також для їх природної вен¬ 
тиляції (аерації). За формою по¬ 
перечного перерізу Л. бувають 
(мал.,1): трикутні, трапецієвидні, 
прямокутні, зубчасті (шедові), 
М-подіоні та ін. 
Світлові отвори Л. мають глу¬ 
хі або стулчасті засклені рами 
чи ін. світлопрозорі конструкції 
(скляні блоки, прозорі пластмаси 
тощо), в аераційних Л. роблять 
жалюзі або стулки. В т. з. незадув- 
них Л. (мал.,2) аераційні отвори 
розміщують у зоні, захищеній від 
вітру. Л. називають також заск¬ 
лений або з багатьма вікнами вис¬ 
туп у стіні будинку висотою в одищ 
два і більше поверхів (те саме, що й 
еркер). 2) Освітлювальний або 
сигнальний пристрій з автономним 
живленням. 
ЛГХТЕНБЕРГ (ЬісЬіепЬегв) Георг 
Крістоф (1.УІІ 1742, Оберрам- 
штадт — 24.11 1799, Геттінген) — 
нім. письменник епохи Просвіти¬ 
тельства, вчений. Почесний член 
Петерб. АН (з 1795). Професор 
фізики Геттінген, ун-ту. В 1777 
відкрив т. з. фігури Ліхтенберга 
(іскровий розряд на межі поділу 
твердого діелектрика і газу). 
В публіцистиці виступав проти 
феод, пережитків, поділяв ідеї 
Великої франц. революції, від¬ 
стоював реалістичне мистецтво. 
Кращі зразки сатири Л.— <Док¬ 
ладні пояснення до гравюр на міді 
Гогарта* (1794—99), «Написи до 
гравюр на міді Холовецького* і 
знамениті «Афоризми* (1762—99, 
вид. 1902—08). 
Те.: Рос. перекл,- Афоризми. 
М., 1965. А. Г. Баканов. 
ЛІХТЕНШТЕЙН, Князівство Ліх¬ 
тенштейн — держава в Центр. 
Європі, між Швейцарією та Авст¬ 
рією. Населення за походженням— 
головним чином австрійці та 
германо-швейцарці; понад 9 тис. 
— іноземці. Офіційна мова — ні¬ 
мецька. 
Державний лад. Л.— конституцій¬ 
на монархія. Діючу конституцію 
прийнято 1921. Глава д-ви — князь. 
Законодавчий орган — однопалат¬ 
ний ландтаг у складі 15 депутатів, 
обирається чоловічим населенням 
країни строком на 4 роки. Уряд, 
що призначається князем за зго¬ 
дою ландтагу, очолюється гла¬ 
вою уряду. 

Природа. Більшу частину тер. Л. 
займають відроги Альп, на Зх.— 
долина р. Рейну. Клімат помірний. 
Опадів 700—1200 мм на рік. По¬ 
ширені мішані ліси; субальпійсь¬ 
кі та альпійські луки. 
Історія. Тер. Л. з 15 до н. е. вхо¬ 
дила до складу Рим. імперії. 
За серед, віків — у складі герцог¬ 
ства Швабія. На тер. сучасного Л. 
було засновано графство Вадуц 
(1342) і володіння Шелленберг (у 
складі <Священної Римської імпе- 
рії>), які 1699—1712 придбав австр. 
князь Ліхтенштейн. Л. як князів¬ 
ство виникло 1719 після об’єднан¬ 
ня Вадуца і Шелленберга. В 1806— 
13 — у складі Рейнського союзу, 
1815—66 — Нім. союзу. З 1866 — 
незалежна д-ва. В 1868 проголоше¬ 
но нейтралітет Л. З 1919 Швей¬ 
царія здійснює зовн. політику й 
дипломатичне представництво Л. 
В 1924 Л. вступив до швейц. мит¬ 
ного союзу. З 1978 Л.— член Євро¬ 
пейської ради. В. С. Бглецький. 
Політичні партії. Союз віт¬ 
чизни, засн. 1912. Ліберальна 
бурж.-фермерська партія, прав¬ 
ляча з 1978. Прогрес и в - 
на бюргерська партія, 
засн. 1913. Правобуржуазна. 

В. С. Білецький. 
Господарство. Л.— індустр.-агр. 
країна, в економіці якої значні по¬ 
зиції посідає іноз. (гол. чин. швей¬ 
царський) капітал. У пром-сті 
зайнято 6л. 50% самодіяльного 
населення. Більшість пром. під¬ 
приємств — філіали швейцарсь¬ 
ких фірм. Підприємства маш.-буд. 
(з-ди пресових і штампувальних 
виробів, лічильних, точних машин, 
високовакуумної техніки), хім.- 
фарм., текст., керамічної, дерево- 
обр., харчосмакової (м’ясні кон¬ 
серви, вина) пром-сті; ф-ка по ви¬ 
готовленню фарфорових зубних 
протезів. У с. г. зайнято лише 5% 
самодіяльного населення. Пере¬ 
важає тваринництво молочно-м’яс¬ 
ного напряму. Розвинуті город¬ 
ництво, садівництво, виноградарст¬ 
во. Територією країни проходять 
з-ця і шосейні автошляхи з Австрії 
у Швейцарію. Експортують біль¬ 
шість пром. продукції (у т. ч. по¬ 
над 30% — у Швейцарію). Важли¬ 
ві статті доходу — випуск пошто¬ 
вих марок та іноз. туризм. У зв’яз¬ 
ку з вигідними податковими умо¬ 
вами в Л. зареєстровано місцепе¬ 
ребування понад 25 тис. іноз. ком¬ 
паній. Грошова одиниця — швей¬ 
царський франк. А. П. Ревенко. 
Культура. Обов’язкове навчання 
для дітей віком від 6 до 14 років. 
Строк навчання у поч. школі — 
5, у неповній середній — 3, у пов¬ 
ній серед, (гімназії) — 5 років. 
Обов’язковою є нар. школа з 8-річ- 
ним строком навчання (її закін¬ 
чують діти, які не продовжують 
освіту в гімназії). Викладання — 
нім. мовою. Поряд з держ. є при¬ 
ватні школи. Вищу освіту здобу¬ 
вають за кордоном — переважно 
в Австрії, ФРН та Швейцарії. В 
1976/77 навч. р. у поч. школах 
налічувалося понад 2,1 тис. учнів, 
у серед, навч. закладах — понад 
1,6 тис. У м. Вадуц міститься ве¬ 
чірній технікум, муз. школа, Держ. 
музей. На тер. Л. зберігся ряд 
архіт. пам’яток: на околицях Ва¬ 
дуца, Бальцерса і Нендельна — 
рештки рим. фортифікаційних 

ЛІХТЕНШТЕЙН 

Герб Ліхтенштейну. 

ЛІХТЕНШТЕЙН 

Площа — бл. 160 км* 

Населення — 
бл. 25 тис. чол. 
(1978) 

Столиця — м. Вадуц 
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Індукційний однофаз¬ 
ний лічильник елек¬ 
троенергії: 
1 — нижній електро¬ 
магніт з обмоткою стру¬ 
му; 2 — верхній елект¬ 
ромагніт з обмоткою 
напруга; 3 — лічильний 
механізм; 4 — диск; 5 — 
□остійний магніт, що 
забезпечує рух диска 
в належному напрямі. 

Ліщина звичайна. Гіл¬ 
ка з тичинковими се¬ 
режками та гілка з пло¬ 
дами. 

Лобелія здута. Квіту¬ 
чий пагін. 

Лобаи. 

споруд; руїни середньовічних зам¬ 
ків — ІПалун поблизу Вадуца, 
Бендери, Ешен; а також відбудо¬ 
вані у 20-х рр. 20 ст. замки — Ва¬ 
дуц (9 ст., перебудований 1342 
та 1523—26) і Гутенберг (10— 
11 ст.); романська церква в Біле¬ 
ні; капели в Трізені й Трізен- 
берзі. 
ЛГХТЕР (голл. ІісЬіег, букв.— по- 
легшувач) — несамохідне сухо¬ 
вантажне судно типу баржі. Вико¬ 
ристовується для перевезень у з’єд¬ 
нанні з буксирними суднами. Крім 
того, Л. застосовують при частко¬ 
вому розвантажуванні на рейді 
суден, що їх не можна підвести до 
причалу через велику осадку. Дея¬ 
кі Л. обладнані власними вантаж¬ 
ними _ пристроями. 
ЛЩ£Й, лікей (АіЗкєюу) — 1) Дав- 
ньогрец. філософська школа в 
Афінах, заснована Арістотелем 
335 до н. е. Існувала бл. 8 століть. 
Назва — від храму Аполлона Лі- 
кейського, поблизу якого містилася 
школа. 2) Тип серед, заг.-осв. навч. 
закладу в ряді країн Зх. Європи, 
а також у деяких країнах Лат. 
Америки й Африки. 3) В дорево- 
люц. Росії — становий привілейо¬ 
ваний серед, і вищий навч. заклад 
для дітей дворян, який готував 
держ. чиновників усіх відомств. 
Найвідоміші — Царськосельський 
(Олександровський) Л. (1811), 
Ярославський (Демидовський) 
юрид. Л. (1803) та ін. На Україні 
існували Кременецький ліцей, 
Рішельєвський ліцей в Одесі і 
Ніжинський ліцей. 
ЛІЦЕНЗІЙНА СИСТЕМА — одна 
з форм регулювання експортно-ім¬ 
портних операцій на основі спец, 
дозволу (ліцензії), який надається 
громадянинові або юридичній осо- 
оі у встановленому порядку від¬ 
повідним державним органом. В 
СРСР Л. с. зовнішньоторгових опе¬ 
рацій була введена постановою 
РНК РРФСР від 11 (24).І 1918 і 
фактично є одним із засобів здійс¬ 
нення монополії зовнішньої тор¬ 
гівлі. 
Дозвіл на ввіз і вивіз товарів через 
кордони державні СРСР надаєть¬ 
ся М-вом зовн. торгівлі СРСР. В 
ін. країнах соціалістичної спів¬ 
дружності ліцензії надаються уста¬ 
новами, які відають зовн. торгів¬ 
лею. В капіталістичних країнах на¬ 
дання експортно-імпортних ліцен¬ 
зій використовується як знгряддя 
дискримінації в торгівлі, а також 
для поповнення прибуткової ча¬ 
стини бюджету шляхом стягнення 
ліцензійних зборів за видачу доз¬ 
волу на експорт-імпорт. Так, 
з 1948 США запровадили ліцензу¬ 
вання товарів на вивіз до СРСР 
та ін. соціалістичних країн. Краї¬ 
ни, які розвиваються, вдаються 
до ліцензування зовнішньоторг. 
операцій насамперед з метою за¬ 
хисту нац. економіки від зазіхань 
імперіалістичних монополій. 

В. М. Лало. 
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР — уго- 
да, за якою одна сторона (ліцензіар) 
надає дозвіл (ліцензію) на викори¬ 
стання винаходу чи іншого науко- 
во-тех. досягнення іншій стороні 
(ліцензіатові). Об’єктом Л. д. 
може бути також нова технологія 
виробництва, секрети виробництва, 
товарні знаки, пром. зразки, пра¬ 
во на використання яких переда¬ 

ється відповідно до умов Л. д. 
разом з необхідним обсягом тех. 
документації, знань, зразками ви¬ 
робів та ін. матеріалами, що по¬ 
винні забезпечити ефективне ви¬ 
користання ліцензії. Особливостя¬ 
ми Л. д., які відрізняють його 
від ін. видів зовнішньоторг. угод, 
є: збереження права власності на 
предмет угоди за ліцензіаром; вста¬ 
новлення строку дії Л. д., тери¬ 
торіальний характер його дії; умо¬ 
ви про ноу-хау; взаємообмін наук.- 
тех. досягненнями по вдосконален¬ 
ню об’єктів тощо. Умови Л. д. мо¬ 
жуть встановлювати розмір ліцен¬ 
зійної винагороди, форму викори¬ 
стання об’єкта ліцензії, надання 
тех. допомоги ліцензіатові, участь 
сторін у захисті прав власника лі¬ 
цензії проти порушення їх треті¬ 
ми особами, порядок розв’язуван¬ 
ня спорів по Л. д. В СРСР Л. д. 
застосовується в торг, відноси¬ 
нах з іноз. фірмами і є одним з ви¬ 
дів зовнішньоторговельних угод. 
Право укладати їх надано лише 
всесоюзним госпрозрахунковим 
зовнішньоторговельним об'єднан¬ 
ням — Ліцензінторгові та ін. 
Див. також Ліцензійна система. 

С. /. Соколенко. 
ЛІ ЦЕНЗІ НТЙРГ — всесоюзне 
госпрозрахункове зовнішньоторго¬ 
вельне об’єднання. Засновано 1962. 
Метою діяльності Л. є виконання 
планів експорту та імпорту ліцен¬ 
зій, збільшення їхнього експорту, 
підвищення якості й конкуренто¬ 
спроможності тощо. Л. виконує 
операції по наданню, придбанню й 
комерційному обміну патентів, 
ліцензій, проведенню випробу¬ 
вань сировини, розробці різних 
тех. проектів, по експорту та ім¬ 
порту машин, устаткування та ін.; 
по наданню або одержанню тех. 
допомоги й навчанню спеціалістів, 
якщо це необхідно для освоєння 
придбаних або проданих ліцензій. 
Л. користується правами юридич¬ 
ної особи й діє на основі госпо¬ 
дарського розрахунку. Очолює Л. 
ген. директор. Статут Л. затверд¬ 
жено наказом М-ва зовн. торгівлі 
СРСР від 1.ІІ 1979. Місце перебу¬ 
вання Л.— Москва. 

С. І. Соколенко. 
ліцензія (лат. Іісепгіа — свобо¬ 
да, право) — 1) Надання права 
на використання винаходу або ін 
тех. досягнення та ноу-хау. Пере¬ 
важний вид Л.— патентна, 
предметом якої с Праго гою, хто 
її придбав, на використання вина¬ 
ходу, товарного знака тощо, на які 
видано патент. Об’єкт безпа¬ 
тентної Л.— тех. досягнен¬ 
ня, що не захищаються патентом. 
Своєрідними є Л. на ноу-хау. За¬ 
лежно від обсягу прав, переданих 
за Л., вона може бути простою — 
ліцензіатові (покупцеві) надаєть¬ 
ся право використовувати винахід 
ліцензіара, за яким зберігаєть¬ 
ся право особистої експлуатації 
тех. договору і право укладати ана¬ 
логічні договори з ін. особами; 
виключною — ліцензіатові нада¬ 
ється право виключного користу¬ 
вання об’єктом винаходу, проте за 
ліцензіаром зберігається право 
особистого користування, та пов- 
ною (прирівнюється до повного про¬ 
дажу патента, застосовується рід¬ 
ко). Звичайний строк видачі Л.— 
5—10 років. Умови і оформлення 

Л. встановлюються ліцензійними 
договорами. В СРСР право здійс¬ 
нювати купівлю-продаж Л. нада¬ 
но госпрозрахунковим зовнішньо¬ 
торг. об’єднанням М-ва зовн. тор¬ 
гівлі і Держкомітету СРСР по 
зовн. екон. зв’язках. 2) Назва 
документа, який видається ком¬ 
петентним держ. органом на пра¬ 
во ввозу товарів з-за кордону й 
вивозу їх за кордон. Див. також 
Ліцензійна система. В. М. Лало. 
ЛІЦЕНЦІАТ (лат. Іісепгіаіиз, 
букв.— допущений) — вчений сту¬ 
пінь, прийнятий у франц. системі 
вищої освіти, а також в ун-тах 
Фінляндії, Швейцарії й деяких 
лат.-амер. країн. У су час. франц. 
ун-тах — перший вчений ступінь. 
Розрізняють Л. літератури, наук 
і педагогіки. Дає право займати 
посаду помічника викладача в 
ліцеї або продовжувати освіту 
в ун-ті. У середньовічних ун-тах — 
проміжний ступінь між бакалав¬ 
ром і доктором. 
ЛІ ЦЗУНДАО (Лі; Бее Тзип^сіао) 
(н. 25.ХІ 1926, Шанхай) — амер. 
фізик. Учився в ун-тах Ханькоу 
і Куньміна, після еміграції (1946) 
до США — в Чікагському ун-ті. 
Працював у Каліфорнійському 
(Берклі) і Колумбійському ун-тах, 
Прінстонському ін-ті фундамен¬ 
тальних досліджень. З 1963 — 
професор Колумбійського ун-ту. 
Наук, праці з квантової теорії по¬ 
ля, теорії елементарних частинок, 
ядерної фізики, статистичної ме¬ 
ханіки, гідродинаміки і астрофі¬ 
зики. Спільно з Янг Чженьніном 
висловив (1956) гіпотезу про не- 
збереження парності в слабких 
взаємодіях, яка була підтвердже¬ 
на (1957) експериментально. Но¬ 
белівська премія, 1957. 
ЛІЧЙЛЬНИК— 1) Цифровий ме 
ханізм, за допомогою якого викону¬ 
ються арифметичні операції. Яв¬ 
ляє собою систему зубчастих коліс 
(однорозрядних тг-кових регіст¬ 
рів), з’єднаних міжрозрядними пе¬ 
реносами так, що при п обертаннях 
колеса нижчого розряду колесо 
вищого розряду обертається один 
раз. Коли в даному регістрі нагро¬ 
маджується п одиниць, показанню, 
найближчого вищого регістру збіль¬ 
шуються на одиницю, а даний ре¬ 
гістр переходить у нульову пози- 
"4ю. За призначенням і принципом 
дії є різні Л. (начр., лічильник 
електроенергії). Застосовують Л. 
у пром-сті, на транспорті, в кому¬ 
нальному г-ві дл>. обліку роботи 
різних машин і пристроїв, для 
підсумовування кількості речови¬ 
ни, енергії, пройденого шляху то¬ 
що. 2) Пристрій для реєстрації 
імпульсів у різних засобах авто¬ 
матики, телемеханіки тощо; часто 
використовується як типовий блок 
цифрової обчислювальної машини. 
Див. також Лічильники ядерного 
випромі нювання. 
ЛІЧЙЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕР¬ 
ГІЇ — прилад, що ви тє кіль¬ 
кість виробленої ибо ^траченої 
за певний .ас електроенергії. До 
найпоширеніших належать індук¬ 
ційні одно- або трифазні лічильни¬ 
ки кіл змінного струму (див. Ін¬ 
дукційний прилад вимірюваль¬ 
ний). В таких Л. е. (мал.) є міні¬ 
атюрний електродвигун (електро¬ 
магніти з обмотками), що обертає 
металевий (переважно алюмініє- 



207 
вий) диск, з'єднаний з лічильним 
механізмом. Частота обертання 
диска пропорційна споживаній по¬ 
тужності, а число обертів — кіль¬ 
кості споживаної електроенергії. 
Індукційні однофазні Л. е. засто¬ 
совують гол. чин. як квартирні лі¬ 
чильники, трифазні — на пром. 
підприємствах, підстанціях тощо. 
Є також електродинамічні Л. е. 
(див. Електродинамічний прилад 
вимірювальний), що ними обліко¬ 
вують кількість електроенергії по¬ 
стійного струму (напр., на електро¬ 
транспорті). Досконаліші — елек¬ 
тронні Л. е. (див. Електронний 
прилад вимірювальний). 
лічйльники Ядерного ви¬ 
промінювання — прилади 
для реєстрування ядерних части¬ 
нок (бета-частинок, протонів, 
нейтронів, альфа-частинок тощо) 
або квантів електромагнітного про¬ 
міння. Дія Л. я. в. грунтується на 
властивостях заряджених части¬ 
нок при проходженні крізь речо¬ 
вину спричинювати іонізацію та 
збудження її атомів, а при швид¬ 
костях, більших за фазову швид¬ 
кість світла в середовищі,— Че¬ 
репкова— Вавилова випромінюван¬ 
ня. Нейтрони та у-кванти створю¬ 
ють вторинні заряджені частинки, 
які іонізують і збуджують атоми 
речовини. Л. я. в. широко засто¬ 
совують для вимірювання інтен¬ 
сивності ядерного випромінюван¬ 
ня, визначення його складу та 
енерг. спектра частинок, а також 
при вивченні процесів взаємодії 
частинок з атомними ядрами та 
процесів народження, взаємного 
перетворення і розпаду елементар¬ 
них частинок. Див. Гейгера—Мюл- 
лера лічильник, Іонізаційна каме¬ 
ра, Напівпровідниковий детек¬ 
тор, Черепкова лічильник, Сцин¬ 
тиляційний лічильник, Бульбаш- 
кова камера, Вільсона камера. 

# „ О. Ф. Нємець. 
ЛІШАНСЬКИИ Юхим Якович 
[н. 26.ІХ (9.Х) 1905, Київ] — укр. 
рад. режисер, педагог, засл. арт. 
УРСР (з 1938). Член КПРС з 1942. 
В 1922 закінчив режисерське від¬ 
ділення 3-ї студії МХАТу ім. 
Євг. Вахтангова, 1925—26 навчав¬ 
ся в режисерській студії мистець¬ 
кого об’єднання «Березіль» (Київ). 
У 1931—41 — режисер Київ, теат¬ 
ру Червоної Армії; 1941—44 — в 
театрах Кустаная, Барнаула, Дні¬ 
пропетровська; з 1946 — режи¬ 
сер і педагог оперної студії Київ, 
держ. консерваторії (професор — з 
1950). Спектаклі: «Гроза» О. Ост- 
ровського, «Російські люди» Симо- 
нова, «Навала» Леонова, «Весілля 
Фігаро» Бомарше; оперні виста¬ 
ви — «Черевички», «Євгеній Онє- 
гін» Чайковського та ін. 
ЛІШЕВ Всеволод Всеволодович 
[25.ІХ (7.Х) 1877, Петербург — 
15.УІІІ 1960, Ленінград] — рос. 
рад. скульптор, нар. художник 
СРСР (з 1957), дійсний член АМ 
СРСР (з 1949). У 1906—13 навчав¬ 
ся в петерб. АМ у В. Беклемішева 
та Г. Залемана. Твори: портрети 
(Д. Менделєєва, 1952), компози¬ 
ції («Мати», 1945—46), пам’ят¬ 
ники (М. Чернишевському в Ле¬ 
нінграді, відкритий 1947) та ін. 
В 1916 —29 і 1947—60 викладав у 
АМ; професор — з 1948. Серед уч¬ 
нів Л.— М. Томський, В. Інгал 
та інші. Нагороджений орденом 

Леніна. Держ. премія СРСР, 1942. 
Літ.: Бойков В. С. Всеволод Всево¬ 
лодович Лишев. Л., 1960. 
Л ІШ КО Валерій Казимирович 
(н. 26.Х 1937, Київ) — українсь¬ 
кий рад. біохімік, член-кор. АН 
УРСР (з 1979). Член КПРС з 
1971. Закінчив Київ, ун-т (1960). 
З 1960 працює в Ін-ті біохімії 
АН УРСР (з 1970 — заст. директо¬ 
ра по наук, роботі; з 1977 — дирек¬ 
тор). Осн. праці присвячені ви¬ 
вченню молекулярних механізмів 
активного і пасивного транспорту 
іонів через мембрани біологічні. 
Розробив метод ідентифікації ка¬ 
налів нервових і м’язових мемб¬ 
ран у безклітинних системах. Ре¬ 
конструював натрієвий канал на 
штучній фосфоліпідній мембрані 
ліпосом. Премія ім. О. В. Палла- 
діна АН УРСР, 1980. 
ЛІЩЙНА (Согуїиз) — рід рослин 
родини березових. Кущі, рідше 
дерева. Листки чергові, широко¬ 
овальні. Квітки одностатеві, чоло¬ 
вічі — зібрані в звислі сережки, 
жіночі — у двоквіткових суцвіт¬ 
тях — дихазіях; розпускаються 
до появи листків. Плід — однона¬ 
сінний горіх із здерев’янілим оп¬ 
лоднем, їстівний. Бл. 15 видів, 
пошир, у помірній зоні Європи, 
Азії, Пн. Америки. В СРСР — 7 
дикорослих видів, з них в УРСР — 
один: Л. звичайна (С. ауеі- 
Іапа). Росте як підлісок мішаних 
лісів на Поліссі і в Лісостепу. Ку¬ 
щі, рідше дерева, заввишки 2—4 і 
7—8 м. Культивують. Урожай¬ 
ність з 1 га насаджень до 500 кг 
горіхів. Плоди містять (у %): жи¬ 
рів до 60, білків 16—18, вуглеводів 
4, мінеральних солей — 2—3 та 
вітамін В, каротин; вживаються 
свіжими, сушеними, підсмажени¬ 
ми, використовуються в харчовій 
та лакофарбовій пром-сті. З дере¬ 
вини виготовляють вугілля (для 
малювальних олівців і мислив¬ 
ського пороху), обручі, держаки, 
вудилища та ін. Л. використову¬ 
ють для протиерозійних насаджень 
та для озеленення майже по всій 
Україні (крім крайнього півдня). 
В УРСР вирощують культурні 
види. Л. ведмежа (С. соїигпа) 
— дерево до 25 м заввишки, з ши- 
рокопірамідальною кроною. Жи¬ 
ве до 200 років. Має міцну дере¬ 
вину. Розводять у Криму, зустрі¬ 
чається в Черкас., Хмельн. та ін. 
областях. В Криму як горіхоплід¬ 
ні культури вирощують Л. пон- 
т і й с ь к у (С. ропііса) — кущ 
від 2 до 5 м заввишки (дико росте 
на Кавказі і в Малій Азії) та Л. 
велику, або ломбардську {фундук). 

М. М. Грисюк. 
ЛІЯРНИЦТВО — в минулому — 
виливання (з міді та олова) дзво¬ 
нів, гармат, ліхтарів, коновок, при¬ 
крас, посуду тощо. Л. поділяється 
на людвісарство (виливання з мі¬ 
ді) і конвісарство (виливання з 
олова). Л. виникло на Україні в 
14 ст. Див. Литво художнє. 
Літ.: Модзалевський В. До історії 
українського ліярництва. В кн.: Збір¬ 
ник секції мистецтв українського нау¬ 
кового товариства, т. 1. К., 1921; Жол- 
товський П. М. Художнє лиття на 
Україні. XIV—XVIII ст. К., 1973. 
/ІКСМУ — див. Ленінська Кому¬ 
ністична Спілка Молоді України. 
лланвгрнський вік і Ярус 
(за назвою нас. пункту Лланвірн 
у Великобританії) — ранній вік 

середиьоордовицької епохи ордо- 
вицького періоду та відклади, що 
утворилися в той час. На Україні 
відклади Л. я. (вапняки й мертелі) 
поширені в пн.-зх. частині Волино- 
Подільської плити. Потужність їх 
6—8 м. Див. також Ордовицький 
період і ордовицька система. 

^ „ П. Д. Цегельнюк. 
лландЄильськии вік і 
ЯРУС (за назвою нас. пункту 
Лландейло у Великобританії) — 
другий вік середньоордовицької 
епохи ордовицького періоду та 
відклади, що утворилися в той 
час. На Україні відклади Л. я. 
(вапняки й мертелі) поширені в 
пн.-зх. частині Волино-Пооільсь- 
кої плити. Потужність їх до 5— 
10 м. Див. також Ордовицький 
період і ордовицька система. 

_ „ П. Д. Цегельнюк. 
ЛЛАНДОВЕРГИСЬКИЙ ВІК I 
ЯРУС (за назвою нас. пункту 
Лландовері у Великобританії) — 
ранній вік ранньосилурійської 
епохи силурійського періоду та 
відклади, що утворилися в той час. 
На Україні відклади Л. я. (вап¬ 
няки, мертелі, аргіліти, алевролі¬ 
ти, пісковики) поширені на Во- 
лино-Подільській плиті. Потуж¬ 
ність їх 2—3 м. Див. також Силу¬ 
рійський період і силурійська си¬ 
стема. П. Д. Цегельнюк. 

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ (Ьіоусі Сеог- 
§е) Девід (17.1 1863, Манчестер — 
26.III 1945, Лланістамдві, Карнар- 
воншір) — держ. діяч Великобри¬ 
танії, лорд (1945). Юрист. У 1890— 
1944 — член палати громад від 
Ліберальної партії. Очолював 
праве крило партії (з 1919). Пре¬ 
м’єр-міністр коаліційного уряду 
1916—22. У 1926—31 — лідер об’¬ 
єднаної Ліберальної партії. Л. Д. 
був одним з гол. творців Версаль- 
ського мирного договору 1919 і 
одним з організаторів антирад. 
збройної інтервенції та екон. бло¬ 
кади проти Рад. Росії. За допо¬ 
могою соціальної демагогії нама¬ 
гався поширювати політ, вплив 
буржуазії в робітн. русі. По-при- 
миренськи ставився до фашизму 
в Німеччині, однак з виникненням 
реальної загрози для Брит. ім¬ 
перії в роки 2-ї світової війни 
виступав за союз Великобританії 
з СРСР у боротьбі проти фашист, 
агресії. 
Літ.: Виноградов К. Б. Давид Ллойд 
Джордж. М.. 1970. 

Л. О. Лещенко. 
ЛЛОЙДС (їЛоусН) — одна з най¬ 
більших фінансово-монополістич¬ 
них груп Великобританії. Сфор¬ 
мувалась у 50—60-х рр. 20 ст. нав¬ 
коло банків «Ллойдс банк» та 
«Нейшенал-Вестмінстер банк», які 
належать до 4 найбільших приват¬ 
них банків Великобританії. До 
групи Л. входять також велика 
страхова монополія «Ігл стар ін¬ 
шу ране», багатогалузеві пром. і 
торг, та кредитні монополії «Хілл 
Семюел», «Роберт Флемінг», гру¬ 
па маш.-буд. та електротех. під¬ 
приємств тощо. Гол. інтереси Л. 
зосереджені в сфері банківської 
діяльності, страхового бізнесу, 
споживчого кредиту, зовн. торгівлі 
та судноплавства. Поширює свою 
діяльність у пром-сті. Має вели¬ 
кі капіталовкладення в країнах 
Британської Співдружності та зх.- 
європ. країнах. Л. пов’язана з 

ЛЛОЙДС 

В. В. ЛІшев. Портрет 
Д. І. Менделєєва. Гра¬ 
ніт. 1952. Державний 
Російський музей у Ле¬ 
нінграді. 

Лобія. Верхня частина 
рослини і плід. 
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ЛЛЯНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

П. П. Лобанов. 

Л. Д. Лобанова. 

М. І. Лобачевський. 

Лобачевського 
геометрія. 
Розміщення прямих у 
площині Лобачевського. 

брит. консервативними колами та 
урядом країни. Наприкінці 1978 
активи компаній, які контролює 
група Л., становили бл. 85 млрд. 
доларів. В. А. Колибанов. 
ЛЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ — 
галузь промисловості, підприємст¬ 
ва якої виробляють тканини з 
лляної пряжі. Див. Текстильна 
промисловість. 
ЛЛЯНА ТКАНЙНА — тканина 
з лляної або мішаної (з лляних та 
інших волокон) пряжі. Виробля¬ 
ють її здебільшого полотняним пе¬ 
реплетенням ниток. Буває фар¬ 
бована, строкатоткана, сирова, ви¬ 
білена, вибивна із спец, просо¬ 
ченням (напр., проти гниття) або 
без нього. Відзначається значною 
міцністю, невеликою розтяжністю 
та усадкою, добре вбирає вологу. 
З Л. т. (див. Батист, Брезент, 
Тик) шиють одяг, білизну, виго¬ 
товляють технічні і тарні вироби 
тощо. В СРСР 1978 вироблено 
796 млн. м лляної тканини, в т. ч. 
в УРСР — 75,2 млн. м. Див.також 
Текстильна промисловість. 
ЛОВАН (Ми^іі серЬаІиз) — риба 
родини кефалевих. Довж. тіла 
до 75 см, жива маса до 7 кг. Ста¬ 
тевої зрілості досягає на 6—8-му 
році. Нерест у травні — червні, 
ікра пелагічна (плаваюча). Жи¬ 
виться водоростями, безхребетни¬ 
ми. Л. найбільш поширений в тро- 
піч. морях; в СРСР — у Чор¬ 
ному, Азовському і Японському. 
В Каспійському морі акліматизо¬ 
ваний 1930—34. Для нагулу захо¬ 
дить у мілководні затоки, лимани 
1 солонуваті приморські озера. 
Цінна промислова риба. Іл. с. 206. 
ЛОБАНОВ Павло Павлович [н. 
2 (15). І 1902, с. Старо, тепер Дмит- 
ровського р-ну Моск. обл.] — 
рос. рад. економіст, держ. діяч, 
акад. ВАСГНІЛ (з 1948), прези¬ 
дент ВАСГНІЛ (1956—61, 1965— 
78), Герой Соціалістичної Праці 
(1971). Член КПРС з 1927. В 1925 
закінчив Моск. с.-г. академію ім. 
К. А. Тімірязєва. В 1936—37 — 
зав. кафедрою в Моск. ін-ті зем¬ 
леустрою. В 1937 — ректор Во¬ 
ронезького с.-г. інституту. У 
1938—46 — нарком зернових і тва¬ 
ринницьких радгоспів СРСР. Де¬ 
легат XX, XXIII, XXIV, XXV 
з’їздів КПРС. На XX з’їзді КПРС 
обирався кандидатом у члени ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 4, 5, 7, 8-го скликань. Осн. 
праці — з питань системи ведення 
с. г. в різних природно-екон. зо¬ 
нах, інтенсифікації с. г. нечор¬ 
нозем’я, цілинних і перелогових 
земель. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
ЛОБАНОВА Лілія Данилівна 
(н. ЗО.VII 1922, Черкаси) — укр. 
рад. співачка (лірико-драматичне 
сопрано) і педагог, нар. арт. УРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1952. В 
1948 закінчила Київ, консервато¬ 
рію. В 1948—70 — солістка Київ, 
театру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка. Партії: Д і дона (чЕнеї- 
да» Лисенка), Гелена (ч Богдан 
Хмельницький* Данькевича), Ми- 
лана, Мар’яна («Милана», чАрсе¬ 
нал» Г. Майбороди), Ліза (чПіко- 
ва дама» Чайковського), Аїда (од¬ 
нойменна опера Верді). З 1970 — 
доцент Київ, консерваторії. Кон¬ 
цертна діяльність. 

ЛОБАТИЙ БИК, бібос (ВіЬоз) — 
рід ссавців род. бичачих. Лоб 
широкий, плоский (звідки й назва 
Л. б.). Роги сплюснуті, спрямо¬ 
вані вбік і назад; вони є в обох 
статей. Забарвлення від рудува¬ 
того до майже чорного. Пошир, в Ін¬ 
дії, Індокитаї, на Зондських о-вах. 
Живуть в рівнинних лісах невели¬ 
кими групами. Самки щороку на¬ 
роджують по одному теляті. Рід 
представлений кількома видами: 
гаур, свійська форма, від ньо¬ 
го походить — гаял; бантенг і 
свійська форма його — балійська 
худоба; камбоджійський Л. б., 
або купрей (В. заиуеіі). 
ЛОБАЧЕВСЬКИЙ Микола Іва¬ 
нович [20.XI (1.ХИ) 1792, Нижній 
Новгород, тепер Горький— 12 (24). 
II 1856, Казань] — рос. матема¬ 
тик, творець неевклідовог геомет¬ 
рії. Закінчив (1811) Казан, ун-т. 
З 1812 — його викладач (з 1816 — 
професор), у 1827—46 — ректор. 
Осн. заслугою Л. є відкриття но¬ 
вої геом. системи, відмінної від 
евклідової геометрії. Перше по¬ 
відомлення про це відкриття він 
зробив 1826, а у 1829—30 надруку¬ 
вав працю чПро початки геометрії» 
з викладенням своєї теорії. Наук, 
ідеї Л. не зрозуміли його сучасни¬ 
ки, але він продовжував розробля¬ 
ти свою геометрію. Ця стійка бо¬ 
ротьба за наук, істину відрізняє 
Л. від двох його сучасників (Я. 
Бояї та К. Ф. Гаусса), які також 
прийшли до відкриття неевклідо- 
вої геометрії. Лобачевського гео¬ 
метрія здобула повне визнання 
і поширилась лише після його 
смерті завдяки працям Е. Бельт- 
рамі, Ф. Клейна, Ж. А. Луанкаре 
та ін. Л. належать також фунда¬ 
ментальні праці з алгебри та матем. 
аналізу. Він перший встановив 
різницю між поняттями про не¬ 
перервність і диференційовність 
функцій, довів кілька теорем про 
тригонометричні ряди, подав один 
з найзручніших методів наближе¬ 
ного розв’язування алгебр, рів¬ 
нянь тощо. За філос. поглядами 
Л.— матеріаліст. Вважав, що в 
природі існують лише матеріальні 
тіла і всім їм властивий рух. Роз¬ 
глядав простір як множину геом. 
просторових тіл. Доводив, що без¬ 
конечний простір у всій різнома¬ 
нітності його властивостей не мож¬ 
на охопити однією лише евклідо¬ 

бою геометрією. Л. підкреслював 
роль відчуттів у пізнанні, водно¬ 
час надаючи великого значення 
розумові. Заперечував існування 
природжених понять. Виступав 
з критикою апріоризму (див. 
Апостеріорі і апріорі), зокрема в 
математиці. Вважав, що істин¬ 
ність геом. понять визначається 
не апріорно, як стверджував І. 
Кант, а за допомогою досвіду. 
Критика Л. ідеалізму Канта сприя¬ 
ла утвердженню матеріалістичних 
ідей у математиці. 
Ім’ям Л. названо Міжнар. премію 
Казанського фіз.-матем. т-ва (1897 
—1937) та премію АН СРСР (з 
1947). 
ЛОБАЧЕВСЬКОГО ГЕОМЕТРІЯ 
— геометрична теорія, система ак¬ 
сіом якої відрізняється від системи 
аксіом евклідової геометрії лише 
аксіомою про паралельні прямі. 
Основоположник її — М. І. Ло¬ 
бачевський (1826). Його аксіома 

паралельності твердить: ч Через 
точку, яка не лежить на заданій 
прямій, проходять принаймні дві 
прямі, що лежать з заданою пря¬ 
мою в одній площині і не перети¬ 
нають цієї прямої». Використо¬ 
вуючи цю аксіому, можна довести, 
що через точку (О), розміщену 
поза прямою (/), проходить безліч 
прямих (д, в і т. д.), які перетина¬ 
ють задану пряму, та безліч пря¬ 
мих (с, Іи /2, е і т. д.), що її не 
перетинають (мал.). Прямі (/, і 
/2), які відділяють прямі, пере- 
тинні з заданою прямою, від не- 
перетинних з нею, наз. паралель¬ 
ними до заданої прямої. Власти¬ 
вості фігур в Л. г. багато в чому 
відрізняються від евклідових. Так, 
в ній не існує подібних фігур, 
сума кутів довільного трикутника 
менша за 180°, тощо. 
Відкриттю Л. г. передувало бага¬ 
то невдалих спроб доведення ев¬ 
клідової аксіоми про паралель¬ 
ність. Намагаючись довести її від 
супротивного, Лобачевський вису¬ 
нув наведену вище аксіому про 
паралельність і незабаром пере¬ 
свідчився, що вона не приводить 
до суперечності, а висновки з неї 
становлять основу нової геометрії. 
Цю геометрію незалежно від Лоба¬ 
чевського створив також Я. Бояї 
(1832). Про існування геометрії, 
відмінної від евклідової, знав і 
К. Ф. Гаусе. Однак він не нава¬ 
жився опублікувати свої резуль¬ 
тати, боячись, що його не зрозу¬ 
міють. Геометрія куска площини 
Лобачевського реалізується на 
псевдосфері, яку відкрив Е. Бельт- 
рамг (1868) і тим самим поклав 
край недовір’ю до нової геометрії. 
Велике значення Л. г. полягає в 
тому, що вона була першою геом. 
теорією, відмінною від евклідової, 
і поклала початок розвиткові не- 
евклідових геометрій. Л. г. засто¬ 
совують у теорії фУнкЦІй, матем. 
аналізі, в теорії чисел і в теорії 
відносності. 
Літ.: Андриевская М. Г. Аналити- 
ческая геометрия в пространстве Лоба¬ 
чевського. К., 1963; Лаптев Б. Л. Гео¬ 
метрия Лобачевського, ее история и зна- 
чение. М., 1976; Погорелов А. В. Ос- 
нования геометрии. М., 1979. 

В. П. Білоусова. 
ЛОБЕЛІН, С22Н27ЬЮ2 — алка¬ 
лоїд, що міститься в трав’янистій 
рослині лобелії здутій; одержують 
також синтетично. Л. застосову¬ 
ють у мед. практиці (ін'єкції) у 
вигляді його гідрохлориду для 
збудження дихання, іноді як діаг¬ 
ностичний засіб для визначення 
швидкості течії крові. 
ЛОБЕЛІЯ (БоЬеІіа) — одно- та ба¬ 
гаторічні трав’янисті, напівкущо¬ 
ві або кущові рослини родини ло¬ 
белієвих. Листки прості, чергові. 
Квітки двостатеві, зигоморфні, зі¬ 
брані в китиці. Плід — коробочка. 
Бл. 300 видів, поширених пере¬ 
важно в тропіч. і субтропіч. краї¬ 
нах. В СРСР 2 види: Л. Дортмана 
(Б. богішаппа) і Л. сидячолиста 
(Б. 5Є55ІІі£о1іа). В УРСР у дикому 
стані немає. Окремі види Л. 
декоративні; відомо багато сортів 
Л. садової (Б. егіпиз), Л. яскра¬ 
вої (Б. ІЇііеєпз) і Л. темно-червоної 
(Б. сагсііпаїіз) з білими, блакитни¬ 
ми, синіми, рожевими і червоними 
квітками. Л. здута (Б. іпПаіа) і 
Л. пекуча (Б. игепз) містять до 
0,5% алкалоїду лобеліну, який 
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застосовується при захворюваннях 
дихальних шляхів. Іл. с. 206. 

А. П. Лебеда. 
ЛОБИСЕВИЧ Опанас Кирилович 
(рр. н. і см. невід.) — укр. пись¬ 
менник 18 ст. Н. в містечку Погар 
(тепер смт Брян. обл.) в сім’ї ко¬ 
зацького старшини. В 1747—52 нав¬ 
чався в Київ, академії, в 1754— 
60 — в ун-ті при Петерб. акаде¬ 
мії наук, після чого був переклада¬ 
чем у графа К. Розумовського 
(до 1764). Бл. 1776 повернувся 
на Україну. Переробив укр. мовою 
в бурлескно-травестійному стилі 
еклоги Вергілія (з «Буколік») — 
«Виргилиевьі пастухи... в мало- 
российский кобеняк переодетьіе». 
Твір не зберігся. 
Літ.: Петров Н. Один из предшествен- 
ников Ив. Петр. Котляревського в ук- 
раинской литературе XVIII в. Афана- 
сий Кириллович Лобьісевич. СПБ, 
1904. Г. А. Нудьга. 
ЛбБІ, лобізм (англ. ІоЬЬу — при¬ 
йомна, вестибюль, кулуари) — 
система представництв великих 
монополій та ін. впливових груп 
при законодавчих органах СІЛА. 
Здійснюють прямий тиск (аж до 
підкупу) на конгресменів для прий¬ 
няття вигідних для цих моно¬ 
полій законів. Під впливом Л., 
зокрема, було прийнято ряд екон. 
і політ, рішень в інтересах реак¬ 
ційних режимів Ізраїлю, Пд. Ко¬ 
реї, ПАР, Чілі тощо. Лобізм поши¬ 
рився також у парламентах ін. ка¬ 
піталістичних держав. 
ЛОБЇТУ — місто на Зх. Анголи. 
Значний порт на узбережжі Атлан¬ 
тичного ок., кінцевий пункт транс- 
афр. магістралі, залізнична стан¬ 
ція, аеропорт. 59,5 тис. ж. (1970). 
Підприємства цем., азбоцем.. харч, 
та ін. галузей пром-сті. Рибальст¬ 
во, судноремонт. 
ЛбБІЯ, гіацинтові боби (ОоІісЬоз 
ІаЬІаЬ) — однорічна трав’яниста 
перехреснозапильна рослина роди¬ 
ни бобових. Стебло витке або пря¬ 
мостояче, заввишки до 1,5 м і 
більше. Листки трійчасті. Квітки 
різних кольорів, одиночні або зіб¬ 
рані в китицю. Плід — біб. Похо¬ 
дить Л. з Сх. Африки. Вирощу^ 
ють на зелений корм, зерно, сіно й 
зелене добриво. Недостиглі молоді 
боби використовують як зелений 
овочевий продукт. Є декоративні 
форми Л. У культурі найпошир. 
в Індії, Єгипті, Судані, Китаї та 
Індокитаї. В СРСР Л.— нова, 
малопошир. культура. Вирощу¬ 
ють її в Грузії, Азербайджані; ви¬ 
пробовують на Пд. України. Кор¬ 
мові якості Л. високі. Урожай¬ 
ність зеленої маси — 100—120 ц/га, 
в умовах зрошення — 300—350 
ц/га, зерна — відповідно 5—9 і 
12—20 ц/га. Іл. с. 207. 

О. С. Устименко. 
ЛОБКбВА ВОША — рід комах. 
Те саме, що й площиця. 
ЛбБНІ ПАЗУХИ — парні по¬ 
рожнини в лобній частині черепа 
багатьох ссавців, у т. ч. людини. 
Містяться в ділянці надорбіталь¬ 
них дуг. У людини Л. п. відмежо¬ 
вані одна від одної тонкою кістко¬ 
вою перетинкою і сполучаються з 
порожниною носа отвором, що 
відкривається в середній носовий 
хід. Л. п. вистелені слизовою обо¬ 
лонкою. Про запальні процеси сті¬ 
нок Л. п. див. Фронтит. 
ЛОБНбР — безстічне озеро в зх. 
частині Китаю. Розташоване в Та- 

рімській улоговині на вис. бл. 
780 м. Місцеположення, розміри, 
обриси, глибина й солоність води 
в озері безперервно змінюються, 
що зумовлено мінливим характе¬ 
ром стоку річок Таріму та Кон- 
чедар’ї, які живлять Л. Макс. 
площа су час. Л. понад 3 тис. км2, 
пересічна глиб. 1 м. Вздовж бере¬ 
гів — солончаки й болота. У по¬ 
сушливі роки озеро розпадається 
на кілька водойм, іноді пересихає. 
Замерзає у листопаді, скресає у 
березні. Вперше його дослідив 
М. М. Пржевальський 1876. 
ЛбБОВ Семен Михайлович [2 
(15).II 1913, с. Смольниково, те¬ 
пер Волоколамського р-ну Моск. 
обл.— 12.VII 1977, Москва] — рад. 
військ, діяч, адмірал флоту (1970). 
Член КПРС з 1940. У ВМФ з 
1932.В 1937 закінчив Вище військ.- 
мор. уч-ще. Учасник радянсько- 
японської війни 1946. З 1954 — 
командир з’єднання кораблів Чор¬ 
номорського флоту, з 1957 — Пн. 
флоту. З 1961 — заст. команд., 
з 1964 — команд. Пн. флотом. З 
1972 — пом. нач. Генштабу Зброй¬ 
них Сил СРСР по ВМФ. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
ЛОБОДА Андрій Митрофанович 
[14 (26). VI 1871, м. Свенцяни, 
тепер Швенчоніс, Лит. РСР — 
1.1 1931, Київ] — укр. фолькло¬ 
рист, літературознавець і етнограф, 
акад. АН УРСР (з 1922), чл.-кор. 
АН СРСР (з 1923). Закінчив Ки¬ 
їв. ун-т (1894), професор цього 
ун-ту (з 1904), завідував кафед¬ 
рою рос. л-ри. Один із засновників 
і професор Вищих жіночих кур¬ 
сів. Очолював Етногр. комісію 
АН УРСР (1921—ЗО). У більшості 
праць виступав прихильником 
істор. методу досліджень. Праці 
з питань слов’ян, пісенного епосу, 
історії рос. та укр. л-р, театру, 
етнографії: «Білоруська народна 
поезія і російський билинний епос» 
(1895), де проводиться ідея єдності 
рос., укр. та білорус, епосу, ««Ро¬ 
сійський богатирський епос» (1896), 
«Лекції з народної словесності» 
(1912), «Доля етнографії на Украї¬ 
ні в 1917—1925 рр.» (1926). Автор 
досліджень про О. Пушкіна, Т. 
Шевченка, М. Максимовича, П. 
Куліша. 
Літ.: Попов П. М. Академік А. М. 
Лобода як фольклорист. «Народна 
творчість та етнографія», 1959, МЬ 2. 

І. П. Березовський. 
ЛОБОДА Григорій (р. н. невід.— 
травень 1596) — гетьман пов¬ 
станського війська, один з керівни¬ 
ків Наливайка повстання 1594— 
96 на Україні. Восени 1594 і на¬ 
весні 1595 разом з С. Наливайком 
брав участь у походах на Молда¬ 
вію проти тур.-тат. агресорів. У 
травні 1596 під час облоги польс.- 
шляхет. військом повстанського 
табору поблизу Лубен в урочищі 
Солониця (див. Солоницький бій 
1596) Л. вступив у таємні перего¬ 
вори з коронним гетьманом С. 
Жолкевським. Звинувативши Л. 
у зраді, повстанці стратили його. 
ЛОБОДА Іван Іванович (н. 5.VII 
1926, с. Малі Кринки, тепер Гло- 
бинського р-ну Полтав. обл.) — 
укр. рад. живописець, засл. ху¬ 
дожник УРСР (з 1976). Член КПРС 
з 1971. В 1949—57 навчався у Київ, 
художньому ін-ті. Твори: «Порт¬ 

рет дівчини» (1958),«Гуцул» (1960), 
«Портрет Т. Г. Шевченка», «Гуцу- 
лочка» (обидва — 1961), «Піонер- 
ка» (1963), «На рідній землі» 
(1964), «Іван Франко в Карпатах» 
(1966), «Гуцульське весілля»(1969), 
«Трудівники полонин» (1975), 
«Довбуш» (1977—79). 
ЛОБОДА (СЬепоросііит)— рід 
однорічних, рідше багаторічних 
трав’янистих рослин, напівкущів і 
кущів родини лободових. Листки 
чергові, прості, у більшості видів 
трикутно-списоподібні, довгасто- 
яйцевидні або овальні. Квітки зде¬ 
більшого двостатеві, зеленуваті, 
найчастіше зібрані в клубочки, що 
утворюють волотевидні суцвіття. 
Плід з тонким плівчастим оплод¬ 
нем. Бл. 150 видів, пошир, пере¬ 
важно в помірних зонах земної 
кулі. В СРСР — бл. ЗО видів, з 
них в УРСР — 22. Більшість ви¬ 
дів Л.— бур'яни, серед них найпо¬ 
ширеніша Л. біла (СЬ. аІЬиш). 
Засмічує просапні культури, рос¬ 
те на узбіччях доріг, лісосмуг. Як 
бур’яни пошир, також Л. багато¬ 
листа (СЬ. ^оііозиш), Л. багатона¬ 
сінна (СЬ. роїузрегшиш) тощо. 
Заходи боротьби. Своє¬ 
часний обробіток грунту, старан¬ 
ний догляд за посівами, застосу¬ 
вання гербіцидів. Деякі види Л. 
застосовують у медицині, напр. 
Л. амброзієвидну (Сп. 
атЬгозіоісіез), ефірну олію з якої 
використовують як протиглисний 
засіо. Л. гібридна (СЬ. ЬіЬгісіиш) 
і Л. смердюча (СЬ. уиіуагіа) — 
отруйні рослини. Л. головчасту 
(СЬ. саріїаіит) культивують як 
декоративну рослину. Іл. с. 210. _ 

І. В. Веселовський. 
ЛбВАТЬ — річка в РРФСР, у 
межах Псков, і Новгород, облас¬ 
тей. Бере початок з оз. Ловатець 
(на тер. БРСР), впадає в оз. Іль¬ 
мень. Довж. 530 км, площа бас. 
21,9 тис. км2. Живлення мішане, 
замерзає в листопаді — січні, скре¬ 
сає в березні — квітні. У пониззі 
судноплавна (70 км). На Л.—міста 
Великі Луки, Холм. По Л. у ста¬ 
родавні часи проходив торг, шлях 
з Балтійського м. на Дніпро й Чор¬ 
не м. («шлях з варяг у греки>). 
ЛОВЕЙКО Йосип Гнатович [н. 
6 (19).ІІ 1906, с. Прохори, тепер 
Спаського р-ну Примор. краю] — 
рос. рад. архітектор, нар. арх. 
СРСР (з 1975), дійсний член АМ 
(з 1979). Член КПРС з 1950. 
В 1926—31 навчався у ВХУТЕІНі 
та архіт. ін-ті в Москві у »О. 
Весніна та К. Мельникова. 
В 1955—60 — гол. архітектор 
Москви. Роботи: вестибюль стан¬ 
ції метрополітену «Дзержинська» 
(1935), готель «Радянський» (1950), 
комплекс житл. будинків на про¬ 
спекті Миру (1952—55), плану¬ 
вання і забудова житл. р-ну Дегу- 
ніно (1962—72), всі — у співавт., 
в Москві. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Вітчизняної війни 2-го 
ступеня, медалями. Держ. премія 
СРСР 1951. 
ЛбВЕЛЛ (Ьоуєіі) Джеймс (н. 25. 
III 1928, Клівленд, шт. Огайо) — 
астронавт США, капітан 1-го рангу 
ВМФ. Закінчив Вісконсінський 
ун-т і Військово-морську акаде¬ 
мію в Аннаполісі (1952), а також 
школу авіац. безпеки при ун-ті 
у Пд. Каліфорнії. З 1962 — у 
групі астронавтів. 4—18.XII 1965 

ЛОВЕЛЛ 

А. М. Лобода. 

Й. Г. Ловейко. 

І. І. Лобода. Гуцул. 
1960. 

14 УРЕ, т. 6 
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ЛОВЕЛЛ 

Лобода біла. Нижня і 
верхня частини росли¬ 
ни та насінина. 

Логарифмічна 
спіраль. 

Графіки деяких 
логарифмічних 
функцій. 

Логарифмічна лінійка. 

разом з Ф. Борманом здійснив 
політ на космічному кораблі 
«Джеміні-7», 11—15.XI 1966 ра¬ 
зом з Е. Олдріном — на кораблі 
«Джеміні-12». 21—27.XII 1968 ра¬ 
зом з Ф. Борманом та У. Андерсом 
здійснив 1-й політ до Місяця на 
кораблі «Аполлон-8» з виходом на 
селеноцентричну орбіту, 11—17.IV 
1970 — з Дж. Суїджертом та Ф. 
Хейсом — політ до Місяця на ко¬ 
раблі «Аполлон-13». Ім’ям Л. наз. 
кратер па зворотному боці Місяця. 
ЛОВЕЛЛ (Лоуелл; Болуєіі) Персі- 
валь (13.III 1855, Бостон— 12.XI 
1916, Флагстафф, шт. Арізона) — 
амер. астроном, дослідник Марса. 
Закінчив (1876) Гарвардський ун-т. 
На основі багаторічних спостере¬ 
жень встановив характер сезонних 
змін на Марсі, зокрема видимості 
на його поверхні т. з. каналів, 
відкритих Дж. Скіапареллі. Об¬ 
числив (1915) орбіту планети, від¬ 
критої 1930 і названої Плутоном. 
ЛОВІНЕСКУ (Ьоуіпезси) Хорія 
(н. 20.VIII 1917, Фелтічені) — 
рум. драматург. Популярність Л. 
принесли драми «Світло з Ульмів» 
(1952) і «Зруйнована цитадель» 
(1954, в СРСР ставилася під наз¬ 
вою «В домі пана Драгомиреску»). 
В центрі творів Л.— ставлення 
людини до соціальної революції, 
проблеми моралі, гуманізму й за¬ 
хисту миру. П’єси Л. написані в 
реалістичній манері з використан¬ 
ням образів-символів («Готель на 
перехресті», 1957; «Сестри Бога», 
1959; «Смерть художника», 1964; 
«Петру Рареш», 1967; «І я був 
в Аркадії», 1971; «Людина, яка...», 
1972). С. В. Семчинський. 
ЛдВІЦ Товій (Йоганн Тобіас) Єго- 
рович (25.IV 1757, Геттінген — 
7.XII 1804, Петербург) — рос. хі¬ 
мік і фармацевт, акад. Петерб. 
АН (з 1793). За походженням ні¬ 
мець. У 1768 переїхав у Петербург 
разом з батьком, який прийняв 
запрошення Петерб. АН. У 1785 
відкрив адсорбційні властивості 
вугілля і застосовував їх для очи¬ 
щення питної води, спиртових роз¬ 
чинів, цукру тощо. Л. відкрив 
явище перенасичення й переохо¬ 
лодження розчинів солей, спосіб 
очищення речовин перекристаліза¬ 
цією. Вперше одержав кристаліч¬ 
ну оцтову к-ту, кристалічну глю¬ 
козу, абсолютний спирт, чистий 
ефір тощо. Розробив методи розді¬ 
лення барію, стронцію і кальцію. 
ЛОВМ^НСЬКИЙ (Ео\¥ШІапзкі) 
Генрик (н. 22.УІІІ 1898, Даугуд- 
жяй, тепер Лит. РСР) — польс. 
історик-славіст, акад. Польс. АН 
(з 1952). Професор ун-тів у Віль¬ 
нюсі (з 1934) і Познані (з 1945). 
Автор досліджень з ранньофеод. 
історії Польщі, Литви та Київ. 
Русі. У праці «Проблема ролі 
норманнів у виникненні слов’ян¬ 
ських держав» (1957) Л. піддав 
критиці норманську теорію. В 
ряді розвідок висвітлив давню 
історію зх.-укр. земель. Праця Л. 
«Найдавніша історія Польщі» 

(1963) відзначена 1964 Держ. пре¬ 
мією ПНР. 
ЛОГАРЙФМ (від грец. Коуо с,, 
тут — відношення і аріОцос; — 
число) дійсного числа N при основі 
а (а > 0, а 1) — показник сте¬ 
пеня, до якого треба піднести а, щоб 
одержати N. Позначається 1о&, N. 
Отже,а1о"а^ = N (осн. логарифміч¬ 
на тотожність). В полі дійсних 
чисел кожне додатне число при да¬ 
ній основі має єдиний дійсний Л.; 
від’ємні числа і 0 Л. не мають. 
Осн. властивості Л.: 1о£0 1 = 0; 
І08„ а=1; Іое. (ЛГ, ■ Л/2) = 
= Ьа. + Іое. ії2; Іое. (N,/N2) = 
= Іое. N, — Іое. А/,; Іое. IV" = 

= п Іое. М; Іое. у"N = Іое. N. 

Ці властивості використовують 
для спрощення множення, ділення, 
піднесення до степеня та добу¬ 
вання кореня. За Л. чисел при од¬ 
ній основі а можна обчислити Л. 
чисел при ін. основі Ь : 1о£Ь N = 
= ІО&, ІУ/ІО&, Ь. Обчислення Л. 
числа наз. логарифмуван¬ 
ням, обчислення числа за його 
Л.— потенціюванням. Л. 
при фіксованій основі становлять 
систему Л. Найуживанішими 
системами Л. є десяткові лога¬ 
рифми (І£ N) та натуральні лога¬ 
рифми (1п А/). Ціла частина де¬ 
сяткового Л. (найбільше ціле чис¬ 
ло, яке не перевищує його) наз. 
характеристикою, дро¬ 
бова (різниця між Л. і його ці¬ 
лою частиною) — мантисою. 
Оскільки І£ (10й N) = к + І£ А/, 
то десяткові Л. чисел, що відріз¬ 
няються лише множником 10й, ма¬ 
ють однакові мантиси і відрізня¬ 
ються лише характеристиками. 
Напр., І£ 2 » 0,3010; І£ 20 » 
« 1,3010; 1ц 200 « 2,3010 тощо. 
Ця властивість лежить в основі 
побудови таблиць Л., які містять 
лише мантиси Л. цілих чисел. У 
полі комплексних чисел Л. числа 
г обчислюється за формулою 

1о£в г = [1п | г І + і (Ф + 2яя)]/1п а, 

(п — довільне ціле число), яка дає 
змогу обчислювати Л. також від’¬ 
ємних чисел. 
Л. винайшли на поч. 17 ст. неза¬ 
лежно один від одного Д. Непер 
та швейц. математик І. Бюргі 
(1552—1632). Термін Л. запропо¬ 
нував Д. Непер (1614); він же впер¬ 
ше встановив їхні властивості. По¬ 
значення Л. ввів 1632 Б. Каваль¬ 
єрі. Су час. визначення Л. вперше 
дав англ. математик В. Гардінер 
(1742). Перші таблиці Л. склали 
незалежно один від одного Д. Не¬ 
пер (1614) та І. Бюргі (1620). В 
Росії таблиці Л. вперше видано 
1703 за участю Л. П. Магницького. 
Значний вклад у розвиток теорії 
Л. зробив Л. Ейлер. Див. також 
Логарифмічна лінійка. Логариф¬ 
мічна функція. 
Літ.: Гиршвальд Л. Я. История от- 
крьітия логарифмов. X., 1952; Исто¬ 
рия математики, т. 2. М., 1970; Мар- 
кушевич А. И. Площади и логарифми. 
М., 1979. Е. М. Сільвестрова. 

ЛОГАРИФМІЧНА ЛІНІЙКА, лі- 
чильна лінійка — інструмент, за 
допомогою якого множення, ді¬ 
лення, піднесення до степеня, до¬ 
бування кореня та ін. операції 
над числами замінюються опера¬ 
ціями над логарифмами цих чисел. 
Найпростіша Л. л. складається 

з корпуса, движка та бігунка 
(із скла чи плексигласу), що має 
візирну лінію (мал.). На корпусі 
нанесено шкали; О — осн. шкала 
чисел; Ь — шкала мантис десятко¬ 
вих логарифмів чисел, нанесених 
на шкалі О; А — шкала квадратів 
чисел; К — шкала кубів чисел. 
На лицьовій стороні движка на¬ 
несено шкали: С (збігається з £)); 
В (збігається з А в поч. положенні 
движка); К — шкала величин, 
обернених до чисел шкали £); на 
зворотній — 5 — шкала синусів; 
Т — тангенсів; 5&Т — синусів і 
тангенсів малих кутів. Л. л. дає 
змогу знаходити 3—4 правильні 
значущі цифри числа. Л. л. ви¬ 
найдено у 17 ст. 
Літ.: Панов Д. Ю. Счетная линейка. 
М., 1973. 
ЛОГАРИФМІЧНА СПІРАЛЬ - 
плоска крива, рівняння якої в по¬ 
лярній системі координат має 
вигляд р = аетУ, де а і т — сталі. 
Можна розглядати як траєкторію 
точки, що переміщається по радіус- 
вектору, тоді як сам радіус-вектор 
обертається навколо полюса. Різни¬ 
ця логарифмів радіус-векторів 
двох будь-яких точок Л. с. прямо 
пропорційна різниці полярних ку¬ 
тів цих точок. Всі промені, що 
виходять з полюса, Л. с. перети¬ 
нає під сталим кутом а = агс с!§ т 
(мал.). Вона асимптотично набли¬ 
жається до початку координат. 
Вперше її розглянув 1638 Р Де- 
карт. Застосовують Л. с. в техніці, 
в навігаційній службі та авіації. 
ЛОГАРИФМГЧНА ФУНКЦІЯ — 
функція, обернена до показнико¬ 
вої функції. Позначається у — 
= 1о&, х, де а > 0 (а т* 1) — основа 
логарифма. Л. ф. визначена лише 
при х > 0. При а > 1 Л. ф. є зро¬ 
стаючою (див. Зростання і спа¬ 
дання функції), при 0 < я < 1 — 
спадною (мал.). Якщо а = е (див. 
Непера число), то у = 1п х; цю 
Л. ф. широко застосовують у ма- 
тем. аналізі. Л. ф.— одна з осн. 
елементарних функцій, вона була 
відома ще математикам 17 ст. 
логарифмГчний папГр - 
спеціально розграфлений папір, 
що має вигляд прямокутної сітки. 
Складається з двох сімей пара¬ 
лельних прямих, рівняння яких 
мають вигляд: х = т І£ и, у = 
= т І£ V, де т — сталий множник, 
що визначає масштаб сітки, х і у — 
декартові координати, що є де¬ 
сятковими логарифмами чисел 
ит і от. На Л. п. графіки функцій 
часто набувають простішого вигля¬ 
ду. Так, функція V = 2и2 на Л. п. 
(т = 1) зображається прямою 
у = 2х + І£ 2 (мал.). Це дає 
змогу спрощувати графічне роз¬ 
в’язання задач. Використовують 
ще напівлогарифміч- 
н и й папір, що складається 
з логарифмічної (х = т 1§ и) і 
рівномірної (у = V ) сімей пара¬ 
лельних прямих. 
ЛО ГАТТО (Бо СаПо) Етторе 
(н. 20^ 1890, Неаполь) — італ. 
учений-славіст і перекладач. Ав¬ 
тор «Історії російської літератури» 
(т. 1—7, 1927—45), «Історії росій¬ 
ського театру» (т. 1—2, 1944), 
«Історії російської сучасної літе¬ 
ратури» (т. 1—2, 1958), книг 
«Міф про Петербург», «Пушкін. 
Історія поета і його героя» (обид¬ 
ві — 1960) та ін. праць з історії 
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Росії, рос. культури й л-ри. Пере¬ 
кладач творів рос. (О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, О. Островського, 
М. Горького), а також польс., 
чес. та ін. слов’ян, письменників. 
Значну увагу приділяв вивченню 
укр. л-ри. Опублікував про неї 
багато статей, оглядів і рецензій. 
Йому належить кілька статей про 
Т. Шевченка. Відвідував Рад. Со¬ 
юз, був, зокрема, у Києві (1931, 
1960). Д. С. Наливайко. 
ЛбГВИН Григорій Никонович 
[н. 9 (22).V 1910, с. Косівка, те¬ 
пер Олександрійського р-ну Кі- 
ровогр. обл.] — укр. рад. мистец¬ 
твознавець, доктор мистецтвознав¬ 
ства (з 1968). В 1931—34 навчався 
в Харків, худож. ін-ті, 1938—41 — 
у Моск. ін-ті образотворчих мист. 
Автор праць з історії укр. архітек¬ 
тури та образотворчого мистецтва. 
Брав участь у створенні колектив¬ 
них праць: <Нариси історії архі¬ 
тектури Української РСР» (1957), 
«Історія українського мистецтва» 
(т. 2—3, 1967—69), чИскусство 
стран и народов мира» (т. 4, 1978). 
Те.: Украинское искусство. X—XVIII 
вв. М., 1963; Киев. М., 1967; По 
Україні. К., 1968; София Киевскан. 
Альбом. К., 1971; Украинские Карпа¬ 
ти. М., 1973; 3 глибин. Давня книж¬ 
кова мініатюра XI—XVIII століть. 
К.. 1974. ^ 
ЛОГВИНЕНКО Віталій Андрійо¬ 
вич (н. 28.1 1928, с. Дическулове, 
тепер Новоукраїнського р-ну Кі- 
ровогр. обл.) — укр. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1949. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Друку¬ 
ється з 1952. Перший роман — 
«Літа молодії» (1957). Окремими 
книгами вийшли збірки оповідань 
і повістей <Давні рани» (1961), 
«Сузір’я» (1963), < Біоструми» 
(1970), романи <Вінчання» (1965), 
«Рубікон» (1966), <Важка вода» 
(1972), чРосава» (1975). Чимало 
творів присвятив військово-пат¬ 
ріотичній темі. Нагороджений ор¬ 
деном Вітчизняної війни 2-го сту¬ 
пеня, ін. орденами, медалями. 
Те.: Ятрань. К., 1978; Мертвий якір. 
К., 1980; Рос. перекл.— Девич- 
трава. М., 1969; Росава.— Годьі мо- 
лодьіе. М., 1978. В. П. Лета. 
ЛоГВИНОВ Микола Григорович 
(н. 31.1 1927, с. Новоайдар, тепер 
смт Ворошиловгр. обл.) — укр. 
рад. вчений у галузі гірничої ме¬ 
ханіки, доктор тех. наук (з 1973), 
професор (з 1973), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1978). Член КПРС 
з 1952. Після закінчення (1952) 
Донецького політех. ін-ту викла¬ 
дає в ньому. Осн. праці — з питань 
моделювання складних пром. гід¬ 
ропневматичних систем, аналітич¬ 
ного й експериментального вивчен¬ 
ня процесів динаміки в тех. об’єк¬ 
тах, розв’язування задач автом. 
регулювання і оптим. керування. 
ЛОГВИНбВИЧ Георгій Воло¬ 
димирович [н. 28.1 (10.11) 1913, 
с. Леонтьєво, тепер Вяземського 
р-ну Смол, обл.] — рад. вчений 
у галузі гідромеханіки, акад. АН 
УРСР (з 1967). Закінчив (1935) 
Моск. ун-т. Учасник Великої Віт¬ 
чизн. війни. З 1945 — в Центр, 
аерогідродинамічному ін-ті, одно¬ 
часно (1957—61) викладав у Моск. 
енергетичному ін-ті, з 1970 — про¬ 
фесор Моск. фізико-тех. ін-ту. В 
1966—71 — директор Ін-ту гідро¬ 
механіки АН УРСР. Осн. праці — 
з гідродинаміки великих швидкос¬ 
тей. Дослідив явища швидкого 

занурення тіла в рідину і розвитку 
каверн (порожнин). Розвинув тео¬ 
рію глісування (ковзання) і зрив- 
ного обтікання тонких тіл, заг. 
теорію підводних крил з безконеч¬ 
ними кавернами, виконав дослід¬ 
ження по створенню профілю під¬ 
водного крила тощо. Заклав основи 
гідродинаміки плавання риб і мор 
тварин. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. Ленінська 
премія, 1978. 
ЛбГИНОВ Володимир Федорович 
[парт, псевдонім— Павло; 8(20). 
VI 1897—11.Х 1938] — учасник бо¬ 
ротьби за владу Рад на Україні. 
Член Комуністичної партії з 1917. 
Н. в с. Карповці (тепер Почепсь- 
кого р-ну Брянської оол.) в сім’ї 
дрібного службовця. В революц. 
русі з 1915. В 1916 навчався у Ки¬ 
їв. ун-ті, вів революц. роботу. 
Після Лютн. революції 1917 — сек¬ 
ретар Подільського райкому, член 
Київ, к-ту РСДРП(б). У 1918 — 
уповноважений Організаційного 
бюро по скликанню Першого з'їзду 
КП(б)У. Під час австро-нім. оку¬ 
пації України — голова Харків, 
підпільного губревкому. В 1919 — 
секретар Харків, губкому КП(б)У. 
Під час денікінщини — член Одес. 
підпільного губкому. В 1920 — го¬ 
лова Одес. губревкому, секретар 
Одес. губкому КП(б)У. З 1921 — 
на відповідальній парт., рад. і 
госп. роботі, зокрема 1923—24 — 
секретар Київ, губкому КГ1(б)У. 
На VII конференції КП(б)У оби¬ 
рався членом ЦК КП(б)У. Був 
членом ВУЦВК. Нагороджений 
орденом Леніна. 
ЛоГИНОВ Євген Федорович 
[10 (23).Х 1907, Гельсінгфорс, те¬ 
пер Хельсінкі — 7. X 1970, Моск¬ 
ва] — рад. військ, діяч, маршал 
авіації (1967). Член КПРС з 1939. 
В Рад. Армії з 1926. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 
командував авіац. д-зією, корпу¬ 
сом далекосяжної дії. В 1949 за¬ 
кінчив Вищу військ, академію ім. 
К. Є. Ворошилова. В 1950—54 — 
нач. ф-ту і заст. нач. Військово- 
повітр. академії, 1954—59 — на 
відповідальній військ, роботі. В 
1959—64 — нач. Гол. управління 
Цивільного повітр. флоту . З 1964— 
міністр цивільної авіації СРСР. 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
ЛбГІКА [грец. Хоуїхц (тєх'Л) — 
наука про умовивід] — наука 
про закони, форми та прийоми 
мислення, які забезпечують досяг¬ 
нення об'єктивної істини в про¬ 
цесі міркування і пізнання. Виді¬ 
ляють діалектичну логіку і фор¬ 
мальну логіку, які розвиваються 
в тісному взаємозв’язку. Діалек¬ 
тична логіка досліджує змістовий 
аспект людського мислення, особ¬ 
ливості прояву в ньому законів 
діалектики; вивчає найзагальніші 
категорії як форми мислення, фор¬ 
ми буття та ступені розвитку люд¬ 
ського пізнання; виявляє законо¬ 
мірності виникнення і розвитку 
знання в процесі взаємодії суб'єк¬ 
та і об'єкта; розкриває шляхи 
досягнення об’єктивної істини як 
сусп.-істор. процес. В марксистсь¬ 
ко-ленінській філософії діалектич¬ 
на Л. збігається з діалектикою і 
теорією пізнання (див. Єдність 
діалектики, логіки і теорії пізнан¬ 

ня). Формальна Л. досліджує стру¬ 
ктурні аспекти людського мислен¬ 
ня і наук, знання (поняття, суд¬ 
ження, умовивід), абстрагуючись 
від їхнього змісту і розвитку. Осн. 
завданнями формальної Л. є вив¬ 
чення умов, за яких твердження 
або висловлювання, що виражають 
якусь думку, набувають значення 
істини; виявлення законів пере¬ 
несення значення істини з вихідних 
тверджень (засновків) на вивідні 
(висновки). На цій основі вона 
розкриває механізм логічного ви¬ 
воду і визначає поняття наук, дока¬ 
зу; формулює правила побудови 
дедуктивних систем і індуктивного 
підтвердження (див. Індукція в 
логіці. Дедукція). Завдяки широ¬ 
кому застосуванню символіки і 
мови формул мисленні операції 
і процеси наук, доведення дослід¬ 
жуються шляхом відображення їх 
у логічних численнях. Цим зумов¬ 
лена її ін. назва — символічна Л. 
Тепер формальна Л. являє собою 
розгалужену систему знання і має 
складну структуру. Осн. теоріями 
є логіка висловлювань, яка вивчає 
властивості складних тверджень, г# в> Логвинович. 
умови їх істинності, визначає клас 
завжди істинних висловлювань, 
тобто клас логічних законів, та ло¬ 
гіка предикатів, що вивчає суб’- 
єктно-предикатну структуру вис¬ 
ловлювань за допомогою особли¬ 
вих операторів — кванторів. 
Квантори визначають обсяг зна¬ 
чень, у межах якого дане тверд¬ 
ження є істинним. Логічною тео¬ 
рією вищого рівня є металогіка, 
яка вивчає питання несуперечли- 
вості, повноти і незалежності систе¬ 
ми аксіом об’єктних теорій, ефек¬ 
тивні розв’язу вальні процедури. 
Вона поділяється на логічний син¬ 
таксис, що формулює правила по¬ 
будови об’єктних теорій як знако¬ 
вих систем безвідносно до змісту 
знаків, семантику, що вивчає пра¬ 
вила інтерпретації знакових си¬ 
стем, та прагматику, що досліджує 
смисловий та психічний аспекти 
використання і сприйняття логіч¬ 
них систем (див. Семіотика). На 
су час. етапі для побудови Л. ви¬ 
словлювань, Л. предикатів і, від¬ 
повідно, металогіки використову¬ 
ються відмінні від традиційних ло¬ 
гічні ідеї, застосовуються опера¬ 
тори, що формалізують поняття 
необхідності, можливості, причини, 
часу тощо. Це зумовило появу 
різноманітних модифікацій осн. 
логічних теорій і виникнення не- 
класичних систем формальної Л., 
зокрема багатозначної, конструк¬ 
тивної, модальної, часової та ін. 
Існують системи прикладних Л. 
Внаслідок комплексного застосу¬ 
вання ідей та методів діалектичної 
і формальної Л. сформувалась 
особлива дисципліна, яку нази¬ 
вають Л. наук, пізнання, Л. наук, 
дослідження, або логікою науки. 
Пристосування формальної Л. до 
потреб матем. науки, аналіз вихід¬ 
них основ математики, вивчення 
структури матем. теорій, проблем 
обгрунтування їх, природи матем. 
доказу тощо утворюють матема¬ 
тичну логіку. Використання засо¬ 
бів формальної Л. до вивчення та 
побудови тех. систем утворило 
т. з. тех. Л. тощо. Прикладною Л. 
називають також кожну конкрет¬ 
ну науку, закони якої є водночас 
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і законами мислення в даній кон¬ 
кретній галузі. Історично Л. ви¬ 
никла і розвивалась у сфері філо¬ 
софії. Її основоположником був 
Арістотель, у творах якого по¬ 
ряд з системою формальної Л. бу¬ 
ли окремі ідеї діалектичної Л. 
Початок застосуванню матем. сим¬ 
воліки для виразу формально-ло- 
гічних теорій у вигляді логічних 
числень поклали Г. В. Лейбніц, 
Дж. Буль, шотл. математик і логік 
О. де Морган (1806—71). Першу 
систему діалектичної Л. на ідеа¬ 
лістичній основі побудував Г. В. 
Ф. Гегель. Істор. заслуга створення 
основ діалектичної Л. як науки на¬ 
лежить К. Марксу, Ф. Енгельсу 
і В. І. Леніну. Л. була і залиша¬ 
ється ареною гострої боротьби між 
матеріалізмом та ідеалізмом, 
оскільки її предмет безпосередньо 
торкається важливих світоглядних 
проблем. Ідеалізм спотворює суть 
Л., з антинаук. позицій витлума¬ 
чує її результати і в кінцевому 
підсумку заперечує її пізнавальне 
значення (див. Неопозитивізм). 
Справжнє місце Л. в наук, пізнан¬ 
ні світу визначає діалектичний 
матеріалізм. Формальна Л. ши¬ 
роко застосовується в математиці, 
фізиці, біології, кібернетиці, лінг¬ 
вістиці, екон. науці, соціології 
тощо як спец, метод. Діалектична 
Л. становить теоретико-пізнаваль- 
ну базу методів усіх конкретних 
наук. 
Літ.: Логика научного исследования. 
М., 1965; Копнин П. В. Логические 
основи науки. К., 1968; Попович М. В. 
Логіка і наукове пізнання. К.. 1971; 
Ильенкоь 3. В. Диалектическая ло¬ 
гика. М., 1974; Костюк В. Н. Логика. 
К.— Одесса, 1975; Попович М В. 
философские вопросьі семантики. К., 
1975; Формальная логика. Л., 1977; 
Шинкарук В. И. Единство диалектики, 
логики и теории познания. К., 1977; 
Клини С. К. Математическая логика. 
Пер. с англ. М.. 1973. 

П. Ф. Йолон. 
ЛбГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ — 
розділ логіки, в якому досліджу¬ 
ються умови правильності мірку¬ 
вань шляхом аналізу істиннісних 
відношень між складними вислов¬ 
люваннями. При побудові Л. в. ви¬ 
ходять з припущення, що кожне 
висловлювання або елементарне, 
або складається з елементарних 
висловлювань — за допомогою 
логічних зв’язок («і», «або», «якщо» 
та ін.) чи операторів («невірно, 
що», «можливо, що», «буде вірно, 
що», «вірити, що» тощо). Структу¬ 
ра елементарного висловлювання 
в Л. в. не розглядається. Припус¬ 
кається, що істиннісна оцінка кож¬ 
ного складного висловлювання ви¬ 
значається оцінками елементарних 
висловлювань, з яких воно склада¬ 
ється. Одні висловлювання можна 
перетворювати на інші; правила 
перетворювання в Л. в. формулю¬ 
ються так, щоб з істинних вислов¬ 
лювань одержувати тільки істинні. 

А. Т. Ішмуратов. 
ЛОГІКА НАУКИ — комплекс 
філософських та формально-логіч¬ 
них досліджень структури наук, 
знання. Розвиток Л. н. пов’язаний 
з подоланням кризи в теор. при¬ 
родознавстві та основах матема¬ 
тики, що виникла на рубежі 19 і 
20 ст. В теоріях, які вважалися 
класичними і надійними, виявили¬ 
ся суперечності; некритичне вико¬ 
ристання деяких понять постави¬ 

ло під сумнів засоби доказу, зокре¬ 
ма в математиці; з’ясувалося, що 
важливим теор. поняттям припису¬ 
ється смисл, несумісний із зміс¬ 
том даних теорій. Л. н. склалася 
як сукупність методів встановлення 
точного смислу термінів і тверд¬ 
жень наук, теорій, визначення мі¬ 
ри доказовості кожного з тверд¬ 
жень і аналізу надійності самих ме¬ 
тодів доказу. В сучас. науці з ви¬ 
сокою абстрактністю її побудов 
та зростаючою складністю логіч¬ 
ної структури доказів Л. н. набу¬ 
ває дедалі більшого значення для 
з’ясування об’єктивної істинності 
теорій та перспектив їхнього роз¬ 
витку. Вивчення структури і вла¬ 
стивостей теорій засобами фор¬ 
мальної логіки здійснюється шля¬ 
хом побудови відповідних форма¬ 
лізованих метатеорій. Широкого 
розвитку такі дослідження набули 
в дедуктивних, матем. науках, 
де одержано значні теор. і при¬ 
кладні результати. Оскільки ваи^ 
лива частина емпіричних теорій 
з формального боку не відрізня¬ 
ється по суті від математичних, 
на дослідження їх перенесено ме¬ 
тоди, що виправдали себе в мате¬ 
матиці. Тут істотно розширюється 
коло досліджуваних проблем і 
використовуваних методів та ідей. 
Фундаментальна для емпіричних 
теорій проблема співвідношення 
фактів і теор. узагальнень допус¬ 
кає формальний розгляд, але вод¬ 
ночас порушує суто філос. питан¬ 
ня. Аналіз змісту абстракцій, 
використовуваних сучас. наукою, 
на всю повноту ставить питання 
про глибину відображення зовн. 
світу в поняттях. Нарешті, най¬ 
важливіші результати метатеор. 
досліджень не можна зрозуміти 
без філос. осмислення. Таким чи¬ 
ном, аналіз будови наук, знання, 
міри і характеру його обгрунтова¬ 
ності, форм зв’язку теорії з ем¬ 
піричним матеріалом неминуче й 
органічно включає вивчення спів¬ 
відношення теорії та об’єктивної 
дійсності. Л. н. стимулює і розви¬ 
ток формальної логіки, зокрема 
її некласичних напрямів, і водно¬ 
час потребує філос. аналізу по¬ 
нятійного апарату науки, узагаль¬ 
нення результатів метатеор. дос¬ 
ліджень. Розвиток Л. н. приводить 
до краху неопозитивізму, який 
прагнув вилучити з Л. н. філос. 
питання, проголосивши їх «псевдо- 
проблемами». В розв’язанні філос. 
проблем Л. н. повною мірою прод¬ 
ивляється творча плідність ідей 
матеріалістичної діалектики. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 18. Матеріалізм і емпіріокри¬ 
тицизм; т. 29. філософські зошити; 
Копнин П. В. Логические основи на¬ 
уки. К., 1968; Костюк В. Н. Методо- 
логия научного исследования. К.— 
Одесса, 1976; Попович М. В. Логіка 
і наукове пізнання. К., 1971. 

М. В. Попович. 
ЛбГІКА ПРЕДИКАТІВ — розділ 
логіки, в якому використовуються 
засоби логіки висловлювань з ура¬ 
хуванням аналізу структури еле¬ 
ментарних висловлювань. Припу¬ 
скається, що в простому висловлю¬ 
ванні говориться про об’єкти аи .., 
ап, які перебувають у відношенні 
Р (...); структурі висловлювання 
відповідає схема Р (хі} ..., х„), де 
Р — предикатна змінна (я-місний 
предикат), хІУ ..., хп — предметні 

змінні, які відповідають об’єктам, 
що перебувають у даному відно¬ 
шенні. Властивість розглядається 
як одномісний предикат. Вира¬ 
жальні та дедуктивні можливості 
Л. п. збільшуються за рахунок вве¬ 
дення кванторів (загальності V 
та існування 3), які відповідають 
словам «кожний» та «існує» («дея¬ 
кий») відповідно. Числення преди¬ 
катів, в якому кванторами можуть 
зв’язуватися тільки предметні 
змінні (V* Р (*)), наз. вузьким; 
у розширеному численні предика¬ 
тів кванторами можуть зв’язува¬ 
тися обидва види змінних 
(ЗРЧх Р (х)). А. Т. Ішмуратов. 
ЛОГІЦЙЗМ — напрям в обгрунту¬ 
ванні математики, який намагав¬ 
ся звести математику до логіки, 
тобто виразити математичні понят¬ 
тя за допомогою термінів логіки і 
довести всі твердження математи¬ 
ки як теореми логіки, використо¬ 
вуючи тільки логічні засоби. По¬ 
передником Л. вважають Г. В. 
Лейбніца, засновником — Г. Фре- 
ге. Продовжуючи дослідження Г. 
Фреге, Б. Рассел виявив у них 
суперечність, що спонукало його до 
побудови логіки у вигляді типів 
теорії. Однак, це виявилось не¬ 
можливим. Справивши значний 
вплив на розвиток математичної 
логіки і науки в цілому, Л., проте, 
не зміг здійснити свою програму 
«чисто логічного обгрунтування ма¬ 
тематики». 
Літ.: Френкель А., Бар-Хиллел И. 
Основания теории множеств. Пер. с 
англ. М., 1966. А. Т. Ішмуратов. 
ЛОГГЧНЕ — спосіб відображення 
в мисленні реального процесу істо¬ 
ричного розвитку. Див. Історичне 
і лпріи'ир 

ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС — 1) Ви- 
ділення підсиленням голосу коре¬ 
невого складу слова, його смисло¬ 
вого центру. Такий наголос відме¬ 
жовує кореневий склад від афік¬ 
сів, тому його наз. і аналітичним 
або етимологічним наголосом. 
2) Виділення підсиленням голосу 
слова, на яке припадає осн. смис¬ 
лове навантаження висловлюван¬ 
ня, судження. Цей наголос наз. 
ще й фразовим наголосом. 

Л. Л. Гумецька. 
логічний позитивГзм — су- 
б’єктивно-ідеалістичний напрям у 
бурж. філософії, який аналіз 
структури науки методами сучас. 
формальної логіки розглядає як 
засіб стати над боротьбою мате¬ 
ріалізму та ідеалізму. Див. Нео¬ 
позитивізм. 
ЛОГОВЄНКО Іван Іванович [6л. 
1842, Херсонщина — 11 (23).VIII 
1879, Миколаїв] — революц. на¬ 
родник. Боцман 2-го Чорноморсь¬ 
кого флотського екіпажу. З 1878 — 
член народницького гуртка у Ми¬ 
колаєві. За участь у підготовці за¬ 
маху на Олександра II заарештова¬ 
ний. За «процесом 28-ми» (1879) 
його засуджено до смертної кари 
й повішено. 
ЛОГОГРАФИ (грец. Аоуоурафоі, 
від Хоуос; — слово, проза і урафсо — 
пишу) — 1) Автори перших творів 
давньогрец. істор. прози. Розріз¬ 
няють старше (6—1-а пол. 5 ст. до 
н. е.; Гекатей Мілетський та ін.) і 
молодше (2-а пол. 5 ст. до н. е.; 
Ксанф таін.) покоління Л. Праці 
Л. спиралися на міфи, власні 
враження, міські хроніки. Від тво- 
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рів Л. збереглися окремі фрагмен¬ 
ти. 2) В Афінах з кін. 5 ст. до 
н. е. складачі промов для виступів 
позовників у суді. Готували про¬ 
мови, враховуючи індивідуаль¬ 
ність замовника. Найзнаменитішим 
Л. був^Лісій. 
ЛОГбЙДА Михайло Іванович 
(н. 21.IX 1910, м. Перт-Амбой, 
штат Нью-Джерсі, США) — діяч 
укр. прогресивних організацій у 
США. В юнацькі роки переїхав з 
США до Ужгорода. Був одним з 
керівників червоних профспілок 
на Закарпатській Україні. В 1935 
за революц. діяльність бурж. чехо¬ 
словацький уряд вислав його з кра1 
їни. В 1936 Л. емігрував до США. 
В 1938 брав участь у виданні що¬ 
місячника ««Карпатська Русь». З 
1939 — секретар Закарпатської 
секції Міжнар. робітн. ордену 
(пролетар, орг-ції взаємодопомоги, 
забороненої урядом США 1953). 
Л.—редактор газ. ««Карпатська 
Русь». 
ЛОГбМЕТР (від грец. Абуо£, 
тут — відношення і рєтр^со — ви¬ 
мірюю) — вимірювальний меха¬ 
нізм, яким визначають відношення 
двох електричних величин (звичай¬ 
но сил струму). До найпоширені¬ 
ших належать магнітоелектричні 
Л. (мал.) з котушками, що обер¬ 
таються в полі постійного магніту. 
В таких Л. зміна вимірюваної ве¬ 
личини порушує рівновагу обер¬ 
тальних моментів, що спричинює 
відхилення (відповідне цій зміні) 
котушок разом з покажчиком 
(напр., стрілкою). Є також Л. 
електродинамічні (див. Електро¬ 
динамічний прилад > вимірюваль¬ 
ний), електромагнітні (див. Елект¬ 
ромагнітний прилад вимірюваль¬ 
ний) і феродинамічні (див. Феро¬ 
динамічний прилад вимірюваль¬ 
ний). Л. застосовують в омметрах, 
фазометрах, частотомірах, ди¬ 
станційних вимірювачах елект¬ 
ричних та неелектричних величин 
,ощо. 
ЛОГОПАТІЯ (від грец. Аоуос; — 
слово і яадо£ — страждання, хво¬ 
роба) — загальна назва стану мов¬ 
ної недостатності при нормально¬ 
му слуху. Форми Л. різні: по¬ 
рушення вимовляння, артикуляції, 
голосу, темпу мовлення, порушен¬ 
ня здатності писати і читати. Понят¬ 
тя Л. охоплює мовні розлади, що 
виникають при ушкодженні апа¬ 
рата мовлення, внаслідок органіч¬ 
них уражень центр, нервової си¬ 
стеми, а також функціональних 
розладів або затримки розвитку 
мовлення тощо. Питаннями вивчен¬ 
ня, подолання і запобігання Л. 
займається логопедія. Див. також 
Алалія, Афазія, Афонія, Дизарт¬ 
рія, Заїкання. 
логопедія (від грец. Хоуос; — 
слово і яаібєіа — виховання, 
навчання) — наука, що вивчає 
різні порушення мови, а також 
методи подолання їх і запобіган¬ 
ня їм. Різноманітність цих пору¬ 
шень зумовлена складністю ана- 
томо-фізіол. механізмів, які бе¬ 
руть участь у формуванні мови. 
Осн. порушення мови: алалія, афа¬ 
зія, дизартрія, дислалія, дисгра- 
фія, ринолалія, дислексія (пору¬ 
шення читання), заїкання, бради- 
лалія й тахілалія (порушення рит¬ 
му, темпу і плавності мови), афо¬ 
нія, дисфонія, фонастенія (пору¬ 

шення голосу), порушення мови 
внаслідок зниження слуху. Л.— 
один із розділів дефектології. 
Як галузь пед. науки тісно пов’я¬ 
зана з фізіологією, медициною, 
психологією, мовознавством. По¬ 
долання порушень мови прово¬ 
диться в спец, школах і дошкільних 
закладах для дітей з порушеннями 
мови, на логопедичних пунктах 
при заг.-осв. школах, в логопедич¬ 
них кабінетах при поліклініках, 
у стаціонарних відділеннях при лі¬ 
карнях і психоневрологічних дис¬ 
пансерах. 
Літ.: Вопросьі патологии речи. X., 
1959; Хватцев М. Е. Логопедия. М., 
1959; Демина И. И. Методика прове¬ 
дення индивидуальньїх логопедичес- 
ких занятий. К., 1971; Правдина О. В. 
Логопедия. М., 1973; Педагогические 
пути устранения речевмх нарушений 
у детей. Л., 1976; Винокур А. С. 
Подолання мовного недорозвинення у 
дітей молодшого шкільного віку. К., 
1977. І. Й. Дьоніна. 
ЛОГОС (грец. Абуо£, букв.— сло¬ 
во) — У деяких системах давньої 
філософії загальний закон, осно¬ 
ва світу. Геракліт вживав цей тер¬ 
мін для позначення об’єктивної 
діалектики світу — процесу бо¬ 
ротьби і взаємопереходу проти¬ 
лежностей як універсальної зако¬ 
номірності, що їй підпорядковане 
все існуюче. В ідеалістичній філо¬ 
софії (починаючи з Платона) тер¬ 
мін «логос» набрав містико-теоло¬ 
гічного змісту. Ним позначали над¬ 
природну духовну сутність, боже¬ 
ственний розум, що нібито керує 
ходом подій, спрямовує їх. У сх. 
філософії аналогічним Л. є понят¬ 
тя дао. 
ЛОГУНбВ Анатолій Олексійович 
(н. ЗО.XII 1926, с. Обшаровка, 
тепер Безенчуцького р-ну Куйб. 
обл.) — рос. рад. фізик-теоретик, 
акад. АН СРСР (з 1972), Герой 
Соціалістичної Праці (1980). Член 
КПРС з 1960. Після закінчення 
Моск. ун-ту (1951) працював там 
же. В 1956—63 — в Об’єднаному 
ін-ті ядерних досліджень. З 1963— 
директор Ін-ту фізики високих 
енергій (Серпухов), з 1974 — віце- 
президент АН СРСР, з 1977 — рек¬ 
тор Моск. ун-ту. Осн. праці — з 
квантової теорії поля і фізики 
елементарних частинок. Розвинув 
заг. методи одержання дисперсій¬ 
них співвідношень і асимптотичних 
теорем для широкого класу проце¬ 
сів; розробив новий підхід до проб¬ 
леми множинного народження ча¬ 
стинок при високих енергіях. Брав 
участь у розробці і введенні в дію 
Серпухов. протонного синхротро¬ 
на на енергію 70 ГеВ. Депутат 
Верховної Ради СРСР 9—10-го 
скликань. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Ленінська премія, 1970. 
Держ. премія СРСР, 1973. 

Лоджія. 
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ЛОДЖІЯ (італ. іо^іа) — примі¬ 
щення в будинку, відкрите з фа¬ 
садного боку й огороджене пара¬ 
петом абограткою. В італ. архітек¬ 
турі — окрема будівля галерейно¬ 
го типу (див. Галерея). 
ЛОДЗИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1905 — виступ робітників Лодзі 
22—24.VI (5—7.VII) в період ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії. Страйко¬ 
вий рух у місті розгорнувся ще 
в травні, 20—21 .VI (З—4.УІІ) 
пройшли політ, демонстрації, які 
були розстріляні військами. У 
відповідь на це Лодзинський к-т 
Соціал-демократії Королівства 
Польського і Литви закликав ро¬ 
бітників почати заг. політ, страйк. 
22.VI (5.VII) майже всі підприєм¬ 
ства Лодзі припинили роботу. Сти¬ 
хійні сутички робітників з полі¬ 
цією й військами переросли у 
збройне повстання. Було споруд¬ 
жено бл. 50 барикад. 24.VI (7.VII) 
царські війська придушили пов¬ 
стання. Революц. виступи робітни¬ 
ків Лодзі підтримав рос. і укр. про¬ 
летаріат. На Україні страйки со¬ 
лідарності відбулися в кін. червня 
1905 у Катеринославі, Одесі, Хар¬ 
кові та ін. містах. За оцінкою 
В. І. Леніна, пролетаріат Лодзі 
під час повстання показав ««не 
тільки новий зразок революційного 
ентузіазму і геройства, а й вищі 
форми боротьби» (Повне зібр. тв., 
т. 10, с. 294). 
ЛОДЗЬ —місто в центр, частині 
Польщі, адм. ц. міського Лодзин¬ 
ського воєводства. Вузол з-ць і 
автошляхів. 810 тис. ж. (1976). 
Разом з прилеглими містами ут¬ 
ворює Лодзинську агломерацію. 
Л. виникла в 14 ст. В 1423 місту 
надано магдебурзьке право. За 
2-м поділом Польщі (1793) приєд¬ 
нана до Пруссії, 1807—15— в скла¬ 
ді Варшавського герцогства, з 
1815 — Рос. імперії. В 1905 тут 
відбулося збройне повстання робіт¬ 
ників (див. Лодзинське повстання 
1905). З 1918 — в складі Польщі 
(з 1952 — ПНР). В 1939 загарбана 
фашист. Німеччиною. 19.1 1945 
визволена Рад. Армією. Л.— центр 
осн. у країні текст, району, що 
склався з давніх часів. Сучасний 
пром. комплекс міста багатогалу¬ 
зевий — розвинуті маш.-буд. (ви¬ 
роби. верстатів для текст, пром- 
сті), електротех. (трансформатори, 
устаткування для електротяги), 
хім. (штучне і синтетичне волокно, 
гумові вироби), шкіряно-взут., по¬ 
ліграф., харчосмакова, парфюмер- 
на пром-сть. Ун-т, політех. ін-т, 
мед. академія. Три вищі худож. 
школи. Бібліотека університету. 
Центральна кіностудія ПНР. Опер¬ 
ний та ін. театри. Музеї: архітек¬ 
тури та етнографії, історії рево¬ 
люційного руху, мистецтва тощо. 
Ботанічний сад. 
Архіт. пам’ятки: дерев’яний ко¬ 
стьол св. Юзефа (серед. 18 ст.), ра¬ 
туша (1827). В районі Лагевніки — 
костьол (1702—23), монастир фран- 
цісканців (2-а пол. 18 ст.). Нац. 
театр (поч. 60-х рр. 20 ст., арх. Ю. 
та В. Корські, Р. Шимборський). 
Пам’ятники: Т. Косцюшко (1931, 
скульптор М. Любельський; ре¬ 
конструйований 1960), пам’ятник- 
мавзолей воїнів Рад. Армії (1961, 
арх. Т. Гербурт і В. Вальд, скульп¬ 
тори Р. Модзелевський, Т. Лодзя- 
на і Ц. Волосевич). 

ЛОДЗЬ 

А. О. Логунов. 

Магнітоелектричний 
логометр: 
1 — рухома котушка; 
2 — осердя зі стрілкою; 
3 — постійний магніт; 
Мі і М2 — обертальні 
моменти. 
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лодигін ЛОДЙГІН Олександр Миколайо¬ 

вич [6 (18).Х 1847, с. Стеньшино, 
тепер Петровського р-ну Тамб. 
обл.— 16.III 1923] — рос. електро¬ 
технік. Закінчив (1867) Моск. 
юнкерське уч-ще. Винайшов (1872) 
лампу розжарення з вугільним 
стрижнем, на яку одержав (1874) 
привілей в Росії, пізніше запатен¬ 
тував свій винахід в Австрії, Ве¬ 
ликобританії, Франції і Бельгії. 
За винахід лампи Петерб. АН при¬ 
судила (1874) Л. Ломоносовську 
премію. В 1890-х рр. Л. створив 
кілька типів ламп розжарення з 
металевою ниткою. Конструював 
також електр. печі для плавки 
металів і руд, досліджував проб¬ 
леми електр. тяги й електрифі¬ 
кації кустарної пром-сті тощо. 
Л.— один із засновників електро- 
тех. відділу Російського тех. т-ва 
і журн. «Злектричество». З поч. 
1880-х рр. до 1905 і після 1916 пра¬ 
цював за кордоном. Помер у СІЛА. 
Літ.: Белькинд Л. Д. Александр Ни- 
колаевич Лодьігин. М.—Л., 1948. 

В. О. Каменева. 
ЛбДІЙ Петро Дмитрович [4 (15).V 
1764, с. Збой, Земплинського комі- 
тату, тепер ЧССР — 10 (22).У1 
1829, Петербург) — вітчизняний 
просвітитель, філософ і юрист. 
Українець за походженням. Про¬ 
фесор Львівського (1787—1802), 
Краків. (1802—03) ун-тів, Петерб. 
пед. ін-ту (1804 — 19) і ун-ту 
(1819—29). У філософії з позицій 
деїзму відстоював ідеї матеріаліс¬ 
тичного сенсуалізму, одним з пер¬ 
ших виступив з матеріалістичною 
критикою ідеалізму І. Канта, 
негативно ставився до філософії 
Дж. Берклі, Д. Юма, Ф. В. Й- 
Шеллінга. Водночас не наважу¬ 
вався заперечувати існування бога, 
хоч і засуджував спроби підпоряд¬ 
кувати науку і філософію церкві. 
Су сп.-політ, погляди Л. консер¬ 
вативні. Осн. праці — «Логічні 
настанови» (1815), «Теорія загаль¬ 
них прав» (1828). Д. П. Кирик. 
ЛбЖЕ ОКЕАНУ — частина дна 
Світового океану з переважними 
глибинами 3—6 тис. м (макс.— 
до 7 тис. м); один з головних еле¬ 
ментів його рельєфу і структури. 
Займає понад 50% заг. площі Сві¬ 
тового ок. (185 млн. км2). Включає 
глибоководні абісальні улоговини 
(див. Абісаль) і підняття, що їх 
розділяють, за винятком середин- 
ноокеанічних хребтів та глибоко¬ 
водних жолобів, які не належать 
до Л. о. Рельєф дна улоговин пере¬ 
важно горбистий, представлений 
височинами заввишки від кількох 
десятків до сотень метрів. По пе¬ 
риферії улоговин, розміщених по¬ 
близу материків, простягаються 
плескаті абісальні рівнини. Остан¬ 
ні найпоширеніші в Пн. Льодови¬ 
тому й Атлантичному океанах, най¬ 
меншу площу займають у Тихому 
ок. Гірський рельєф у межах Л. о. 
являє собою брилові або склепінні 
підняття, нерідко хребти, ускладне¬ 
ні ланцюгами вулканів. Немала 
роль у будові рельєфу Л. о. нале¬ 
жить розломам тектонічним. Л. о. 
характеризується розвитком океа¬ 
нічного типу земної кори. В межах 
Л. о. слабо проявляється сейсмічна 
активність, а тому окремі його ді¬ 
лянки розглядають як стабільну 
океанічну плиту — таласократон. 

Б. О. Нелепо. 

ЛбЖЕЧНИЦЯ (СосЬІеагіа) — од¬ 
но-, дво- або багаторічні трав’янис- 
ті рослини родини капустяних {хре¬ 
стоцвітих). Стебло галузисте. Ли¬ 
стки прості, лопатеві; нижні — у 
прикореневій розетці. Квітки дво¬ 
статеві, правильні, чотирипелюст¬ 
кові, білі або бузкові, у китицях. 
Плід — стручечок. Бл. 25 видів, 
переважно в арктичному і помірно¬ 
му поясах Пн. півкулі. В СРСР — 
6 видів, з яких найпоширеніша Л. 
арктична (С. агсііса). В УРСР — 
1 вид — Л. піренейська (С. руге- 
паіса), зустрічається в зх. областях 
на торфовищах. Молоді листки, 
що містять ефірну олію і вітамін 
С, вживають замість салату, проти 
цинги. А. П. Лебеда. 
ЛОЗА — 1) Народна назва деяких 
кущових рослин з роду верба. 
2) Л. виноградна — народна 
назва культурних сортів виногра¬ 
ду. 
ЛОЗАННА — місто на Пд. Зх. 
Швейцарії, адм. ц. кантону Во. 
Вузол автошляхів і з-ць міжнар. 
значення, порт на Женевському 
оз., аеропорт. 137,4 тис. ж. (1974). 
Підприємства точного машинобу¬ 
дування, вторинної металургії, 
поліграф., текст., харч., зокрема 
тютюнової пром-сті. Ун-т (засн. 
1537), вища політех. школа, вища 
школа землеробства і виноградарст¬ 
ва. Європ. дослідний центр ра¬ 
кових захворювань. Резиденція 
Міжнар. олімпійського к-ту. Кан¬ 
тональний музей красних мистецтв. 
Центр міжнародного туризму, 
курорт. У Л. не раз проходили 
міжнар. конгреси та конферен¬ 
ції: 2-й конгрес 1-го Інтернаціона¬ 
лу (1867), Лозаннська конференція 
1922—23 та ін. Місто засн. за ча¬ 
сів рим. епохи. Архіт. пам’ятки: 
собор Нотр-Дам (буд-во почато 
1175, продовжено 1219—75), го¬ 
тична церква Сен-Франсуа (1258— 
62), палац єпископів (14—16 ст.), 
пізньоготична ратуша (1468, за¬ 
кінчено в стилі барокко 1674). Се¬ 
ред споруд 20 ст.: адм. будинок 
фірми «Кодак» (1961—63, арх. 
Ф. Бруггер), комерційний центр 
(1960—64, арх. Ж. П. Каен), буди¬ 
нок Всесвітньої орг-ції охорони 
здоров’я (1966, арх. Ж. Чумі та 
П. Боннар). 
ЛОЗАННСЬКА конферен¬ 
ція 1922-23. Скликана для вре¬ 
гулювання становища на Бл. Схо¬ 
ді після провалу імперіалістичної 
інтервенції 1919—22 в Туреччині 
та перемоги Кемалістської рево¬ 
люції. Відбулась у Лозанні (Швей¬ 
царія) 20. XI 1922—4.ІІ 1923 і 
23.IV—24.VII 1923 за участю Ве¬ 
ликобританії, Франції, Італії, Гре¬ 
ції, Румунії, Югославії, Японії, 
СІЛА (представлені спостерігачем), 
з одного боку, і Туреччини — з 
другого. Д-ви Антанти обмежили 
участь РРФСР, Укр. РСР і Груз. 
РСР (представлені єдиною делега¬ 
цією) та Болгарії обговоренням 
лише питання про режим Чорно¬ 
морських проток. На Л. к. Туреч¬ 
чина, спираючись на підтримку 
СРСР, домоглася скасування Севр¬ 
ського мирного договору 1920 і 
кладення Лозаннського мирного 
оговору 1923. Туреччина не під¬ 

тримала рад. проекту режиму про¬ 
ток (був розроблений В. І. Лені¬ 
ним), який передбачав закриття 
проток для всіх військ, кораблів 

і свободу торг, мореплавства, а 
погодилася на англ. проект. Кон¬ 
венція про режим Чорноморських 
проток, прийнята на Л. к., перед¬ 
бачала «демілітаризацію» їх і в той 
же час допускала вільний прохід 
крізь них не лише торг., а й військ, 
кораблів будь-якої д-ви. СРСР не 
ратифікував конвенції. Згодом її 
було замінено конвенцією, вироб¬ 
леною на Монтре конференції 
1936. А. К. Мартиненко. 
ЛОЗАННСЬКИМ МЙРНИИ дб- 
ГОВГР 1923. Укладений 24. VII 
між Великобританією, Францією, 
Італією, Японією, Грецією, Руму¬ 
нією, Югославією, з одного боку, 
і Туреччиною — з другого (див. 
Лозаннська конференція 1922— 
23). Л. м. д. проголосив Туреччину 
незалежною д-вою, зафіксував її 
су час. кордони, тим самим юри¬ 
дично оформивши розпад Осман¬ 
ської імперії. Питання про кордон 
Туреччини з Іраком було передано 
для вирішення в Лігу націй. Л. м. 
д. визнав за тур. стороною обов’я¬ 
зок сплатити частину Оттомансь- 
кого боргу (зовн. борг Османської 
імперії). Л. м. д. був ратифікова¬ 
ний б.УІІІ 1924 всіма д-вами-учас- 
ницями, крім Югославії. Л. м. д. 
свідчив про міжнар. визнання неза¬ 
лежної тур. д-ви, що виникла в ре¬ 
зультаті Кемалістської револю¬ 
ції, та про провал планів імперіа¬ 
лістичних д-в щодо Туреччини. 
ЛОЗЙНСЬКИЙ Іван Олександ¬ 
рович (бл. 1770, Рожиці, тепер смг 
Рожище Волин. обл.— бл. 1850, 
Харків) — укр. композитор і педа¬ 
гог. Навчався музики у Варшаві 
(до 1791). В 1799—1801 — домаш¬ 
ній учитель і викладач музики 
Уманського уч-ща, 1821—37— Хар¬ 
ків. ун-ту. Автор симфонії, квар¬ 
тету, концертів, романсів, хорів, 
варіацій для флейти; уклав перший 
на Україні посібник з скрипкової 
гри. 7. М. Лисенко. 
ЛОЗЙНСЬКИЙ Йосип Іванович 
(20.XII 1807, с. Вірки, тепер у 
ПНР — 11. VIII 1889) — укр. 
етнограф і мовознавець. Видав 
збірку укр. весільних пісень 
«Руське весілля» (1835), з комен¬ 
тарями й передмовою. Автор «Гра¬ 
матики руської мови» (1846), в 
передмові до якої підкреслював, 
що мовою укр. л-ри повинна бу¬ 
ти нар. мова. В 60-х рр. приєд¬ 
нався до <москвофілів>. 
ЛОЗЙНСЬКИЙ Михайло Леоні 
дович [8 (20).VII 1886, Петербург 
— 1.11 1955, Ленінград]— рос. рад. 
поет, перекладач. Друкуватися по¬ 
чав 1916 (зб. віршів «Гірське дже¬ 
рело»). Після 1917 багато працю¬ 
вав над перекладами зах.-європ. 
класики (У. Шекспір, М. Серван- 
тес, Мольєр, Корнель, Лопе де 
Вега, Р. Роллан) і л-ри народів 
СРСР (Фірдоусі, Саят-Нова, Н. 
Бараташвілі, вірм. епос «Давид 
Сасунський», 1939; «Київські етю¬ 
ди» М. Бажана, 1954). Визначним 
досягненням Л. є переклад «Боже¬ 
ственної комедії» Дайте (1939— 
45; Держ. премія СРСР, 1946). 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. 
ЛОЗГВСЬКИЙ — селище міського 
типу Слов’яносербського р-ну Во¬ 
роній ловгр. обл. УРСР, за 3 км від 
залізнич. ст. Зимогір’я. 7,3 тис.ж. 
(1980). В Л.— шахта «Слов’яно- 
сербська», збагачувальна ф-ка, від- 
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ділок радгоспу «Криворіжжя», бу¬ 
динок побуту. 2 середні школи, 
лікарня, клуб, б-ка. Поблизу Л. 
розташовані кургани з поховання¬ 
ми кочовиків 11—13 ст. Засн. 
1949. 
ЛОЗГВСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пд. Харків, обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа 1,4 тис. км2. Нас. 
49,9 тис. чол. (1980). У районі — 
96 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних 3 селищним і 13 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Лозова. 

В 1931 за заслуги у розвитку с. г. 
район нагороджено орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора УРСР. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина. Корисні копалини: природ¬ 
ний газ, кам. вугілля, вапняк, пі¬ 
сок, глина. Річки — Орілька, Бри- 
тай, Берека. Грунти в осн. чор¬ 
ноземні. Розташований у степовій 
зоні. Осн. пром. і культур, центр 
району — місто обл. підпорядку¬ 
вання Лозова. У районі — Оріль- 
ський цукр. і Панютинський ваго- 
норем. з-ди, Краснопавлівський 
комбінат хлібопродуктів та ін. 
Районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Лозова) і 4 будин¬ 
ки побуту. С. г. району спеціалізу¬ 
ється на вирощуванні озимої пше¬ 
ниці, ячменю, жита, цукр. буря¬ 
ків, картоплі, вироби, молока, 
яловичини, свинини, а також 
яєць і вовни. Площа с.-г. угідь 
1979 становила 114,7 тис. га, у 
т. ч. орні землі — 99,5 тис. га, 
сіножаті й пасовища — 13,7 тис. 
га. В Л. р.— 17 колгоспів, 5 рад¬ 
госпів, райсільгосптехніка з вироб¬ 
ничим відділенням. Залізнич. ву¬ 
зол Лозова, залізничні станції: 
Краснопавлівка, Орілька, Паню- 
тине, Герсеванівський. Автошля¬ 
хів — 447 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 380 км. У районі — 
35 заг.-осв. і 4 муз. школи, сільс. 
профес.-тех. уч-ще; 48 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. З лікарні. Палац куль¬ 
тури, 11 будинків культури, 37 
клубів, кінотеатр, 58 кіноустано¬ 
вок, 37 б-к, музей історії району 
(Лозова). В с. Катеринівці Л. р. 
народився двічі Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці Г. С. Могильченко. 
В с. Павлівці Другій загинув у ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни укр. 
письменник О- Десняк. У Л. р. ви¬ 
дається газ. «Радянське слово» 
(з 1929). В. Д. Черенков. 
ЛОЗГНСЬКИИ (Ьохігізкі) Валерій 
(15.1 1837, м. Миколаїв, тепер 
Львів, обл.— 30.1 1861, Львів) — 
польс. письменник. Брат Влади- 
слава Лозінського. За пропаганду 

антиурядових настроїв 1855 виклю¬ 
чений з Симбірської гімназії. В 
соціально-побутових повістях «Хо- 
дачковий шляхтич» (1857), «Зача¬ 
рований двір» (1859), «Чорний 
Матвій» (1860; в інсценізації А. 
Стечинського 1885—86 йшла в 
Театрі товариства <Руська бесі¬ 
да»), «Дві ночі», «Люди з-під 
солом’яної стріхи» (обидві — 1860) 
показав життя галицьких селян 
і дрібної шляхти, відобразив ре- 
волюц. настрої серед населення 
Галичини в 40-х рр. 19 ст. 

Р. Я. Пилипчук. 
ЛОЗГНСЬКИЙ (Ьогіїїзкі) Влади- 
слав (29.V 1843, с. Опори, тепер 
Дрогобицького р-ну Львів, обл.— 
20.V 1913, Львів) — польс. пись¬ 
менник, історик, мистецтвозна¬ 
вець. В 1862—65 навчався у Львів, 
ун-ті. Був редактором літ. і наук, 
періодичних видань у Львові. 
Соціально-побутові та істор. повіс¬ 
ті «Гусари» (1862), «За світлом» 
(1866), «Перші галичани» (1867), 
«Історія сивої волосини» (1871) 
та ін.— про життя польс. та укр. 
населення Галичини. Драма «При¬ 
блуда» (1862) в переробці під наз¬ 
вою «Школяр на мандрівці» (муз. 
М. Вербицького) 1866—80 ставила¬ 
ся в Театрі товариства «Руська 
бесіда». Автор істор. та мистецтво¬ 
знавчих праць «Церковне малярст¬ 
во на Русі» (1887), «Львівське золо¬ 
тарство в давні часи» (1889), 
«Львівське мистецтво в XVI і XVII 
ст. Архітектура і скульптура» 
(1898), «Правом і безправ’ям. Зви¬ 
чаї на Червоній Русі за панування 
Сигізмунда III» (1903). У своїх 
працях іноді проводив ідеї про 
«цивілізаторську» роль польс. 
шляхти. Р. Я. Пилипчук. 
лбзно-ол ексАндрі ВКА—се- 
лише міського типу Білокуракин- 
ського р-ну Ворошиловгр. обл. 
УРСР, за 12 км від залізнич. ст. 
Солідарна. 1,7 тис. ж. (1980). У 
Л.-О.— цех по вироби, цегли Геор- 
гієвського з-ду буд. матеріалів, 
колгосп «Правда». Середня школа, 
лікарня, поліклініка. Будинок 
культури, б-ка. Л.-О. вперше зга¬ 
дується у писемних джерелах на¬ 
прикінці 17 ст. 
ЛОЗОВА — річка в УРСР, у ме¬ 
жах Війн, обл., права притока 
Мурафи (бас. Дністра). Довж. 
62 км, площа бас. 374 км2. Бере 
початок на Подільській височині. 
Живлення переважно снігове й 
дощове. Використовують для с.-г. 
водопостачання, риборозведення. 
На Л., при впадінні в Мурафу,— 
поселення часів трипільської куль¬ 
тури, бронзового віку, скіфське 
городище та ін. археол. пам’ятки. 
ЛОЗОВА — місто обласного під¬ 
порядкування Харків, обл. УРСР, 
райцентр. Великий залізнич. вузол. 
Л. засн. в кін. 60-х рр. 19 ст. під 
час будівництва Курсько-Хар¬ 
ківсько-Азовської з-ці. Залізнич¬ 
ники Л. брали участь у Жовтне¬ 
вому всеросійському політичному 
страйку 1905. Рад. владу встанов¬ 
лено в грудні 1917. В роки Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації Л. (11.Х 1941— 
16.IX 1943) тут діяли підпільні 
партійна і комсомольська орг-ції. 
У місті — підприємства по обслу¬ 
говуванню залізнич. транспорту; 
з-ди: ковальсько-мех., маш.-буд., 
«Трактородеталь», авторем., хліб¬ 

ний, сироробний, м’ясокісткового 
борошна, кукурудзокалібруваль- 
ний; домобуд. і м’ясний комбіна¬ 
ти, швейна і харчосмакова ф-ки, 
райсільгосптехніка, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 12 заг.- 
осв., музична і спорт, школи, про¬ 
фес.-тех. уч-ще; 5 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 2 будинки культу¬ 
ри, кінотеатр, 4 б-ки, музей історії 
району. 
Літ.: Гараган П. А. Лозова. X., 1965. 
ЛОЗОВЄ (до 1950 — Торфороз¬ 
робка) — селище міського типу 
Деражнянського р-ну Хмельн. обл. 
УРСР. Розташоване поблизу за¬ 
лізнич. ст. Коржівці на лінії Жме¬ 
ринка — Хмельницький. 1,6 тис. ж. 
(1980). У Л.— торфопідприємство, 
інструментальний завод. Се¬ 
редня школа, лікарня, клуб, б-ка. 
Селище виникло 1929. 
ЛОЗдВСЬКИЙ А. [справж. пріз¬ 
вище та ім’я — Дрідзо Соломон 
Абрамович; 16 (28).ІІІ 1878 —12. 
VIII 1952] — рад. держ. і парт, 
діяч, доктор істор. наук. Член 
Комуністичної партії з 1901. Н. в 
с. Данилівці (тепер с. Новодани- 
лівка Оріхівського р-ну Запоріз. 
обл.) в сім’ї учителя. Учасник 
революції 1905—07. Вів парт, ро¬ 
боту в Петербурзі, Казані, Харко¬ 
ві. Зазнав арештів і заслання, 
1909—17 жив в еміграції (був чле¬ 
ном Франц. соціалістичної партії). 
В 1917 — секретар ВЦРПС. У груд¬ 
ні 1917 за виступи проти політики 
партії був виключений з РСДРП(б). 
В 1918—19 очолював групу соціал- 
демократів інтернаціоналістів, у 
складі якої в грудні 1919 знову 
прийнятий у РКП(б). З 1918 — на 
профспілковій роботі, зокрема 
1921—37 — ген. секретар Профін- 
терну. В 1937—39 — директор 
Держлітвидаву. В 1939—46 — заст. 
наркома закорд. справ СРСР (по¬ 
тім — заст. міністра закорд. 
справ СРСР), 1941—48 — одно¬ 
часно з цим заст. нач. і нач. Радін- 
формбюро. Був членом Виконко¬ 
му Комінтерну. На XV—XVII 
з’їздах партії обирався кандида¬ 
том у члени ЦК, на XVIII з’їзді — 
членом ЦК ВКП(б). Був членом 
ВЦВК і ЦВК СРСР. Депутат 
Верховної Ради СРСР 1—2-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, орденом Вітчизняної вій¬ 
ни 1-го ступеня, медалями. 
ЛОЗбВСЬКИЙ Лесь [Олександр 
Кирилович; ЗО.VIII (12.IX) 1900, 
Київ — 22.III 1922, там же] — 
укр. рад. графік. Навчався в Київ, 
худож. та моск. Строгановському 
училищах, 1918 — в Українській 
АМ у Г. Нарбута, М. Бойчука і 
В. Меллера. Виконав обкладинки 
до творів Т. Шевченка, М. Коцю¬ 
бинського, С. Васильченка, П. Ти¬ 
чини (збірки: «Замість сонетів і 
октав», «Сонячні кларнети», 
«Плуг», усі — 1920), серію видань 
нот «Українські народні пісні» 
(1921). Автор станкових творів — 
портретів В. І. Леніна, Г. Сково¬ 
роди (обидва — 1921) та ін. 

С. І. Білокінь. 
ЛОЗУВАТКА — річка в УРСР, 
у межах Запоріз. обл. Впадає в 
Обиточну зат. Азовського м. Довж. 
78 км, площа бас. 560 км2. Має 
широку долину (понад 2 км). 
Живлення переважно снігове й 
дощове. Використовують для с.-г. 
і тех. водопостачання, є водосхови- 

ЛОЗУВАТКА 

Ложечниця арктична: 
1 — верхня і нижня 
частини рослини; 
2 — квітка; 3 — плід 
(стручечок). 
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Локі. Гіпсова статуя. 
Гліптотека Карлсберга. 
Копенгаген. 

ще. На березі Л., поблизу с. Ор- 
лівки,— курган і поховання брон¬ 
зового віку (II тис. до н. е.). 
ЛОЙ (Ьоу) Нанні (н. 23.Х 1925, 
м. Кальярі, Сардінія) — італ. 
кінорежисер. Навчався в експери¬ 
ментальному кіноцентрі (1948— 
50). Поставив фільми: « Краще 
бути один день левом...» (1960, 
в рад. прокаті—«Пароль ,,Вікто¬ 
рія" »), «Чотири дні Неаполя» 
(1963, приз Московського міжнар. 
кінофестивалю), «Зроблено в Іта¬ 
лії» (1965), «Батько родини» (1967), 
«Затриманий в очікуванні суду» 
(1971), «Наведу порядок в Амери¬ 
ці і вернусь» (1974), «Досить, 
щоб про це знали навколо» (1976). 
ЛОЙбЛА (Ьоуоіа) Ігнатій (31.V 
або 1.УТ 1491, замрк Лойола, 
пров. Гіпускоа, Іспанія — 31.VII 
1556, Рим) — іспанський теолог, 
засновник ордену єзуїтів. В 1534 
створив спрямовану проти Рефор¬ 
мації орг-цію войовничого като¬ 
лицизму, яку 1540 папа римський 
затвердив як орден єзуїтів. Л. 
розробив осн. принципи політики 
єзуїтів, яка виходила з того, що 
в боротьбі за інтереси церкви всі 
засоби придатні. Створив систему 
єзуїтського виховання, спрямова¬ 
ну на придушення волі людини й 
перетворення її на слухняне зна¬ 
ряддя церкви. В 1622 католицька 
церква проголосила Л. «святим». 
ЛОКАЛЬНИЙ КбЛІР (від лат. 
Іосаііз — місцевий) — термін жи- 
вописної практики, що визначає 
основний, незмінний колір зобра¬ 
жуваного предмета. Л. к. не має 
кольорових відтінків, що з'явля¬ 
ються під впливом освітлення, 
повітряного середовища, рефлек¬ 
сів від навколишніх предметів. 
локАрнська КОНФЕРЕНЦІЯ 
1925. Відбулася 5—16.X в Локар- 
но (Швейцарія) за участю Бельгії, 
Великобританії, Італії, Німеччини, 
Польщі, Франції, Чехословаччини. 
На Л. к. зх. д-ви намагалися за¬ 
лучити Німеччину до участі у спіль¬ 
них екон. і воєн, акціях проти 
СРСР. Взявши участь в укладенні 
Локарнських договорів 1925 (об¬ 
говорені на Л. к.) та вступивши 
в зв'язку з цим до Ліги націй 
(1926), Німеччина не дала певних 
зобов'язань щодо участі в акціях 
проти СРСР, прагнучи забезпечи¬ 
ти собі можливість проводити не¬ 
залежну зовн. політику і не по¬ 
рушувати відносин з Рад. Сою¬ 
зом, що склалися на основі Ра- 
палльського договору 1922. Л. к. 
поклала початок перегрупуванню 
сил імперіалістичних д-в у Європі. 
Літ.: Локарнская конференция 1925 
г. Документи. М., 1959. М. В. Оснач. 
локАрнські ДбГОВбРИ 
1925 — договори про гарантію зх. 
кордонів Німеччини та арбітраж, 
підписані 1 .XII 1925 в Лондоні. 
Попередньо обговорені на Локарн- 
ській конференції 1925 (звідси 
назва). Гол. документ Л. д.— 
Рейнський пакт — спільний дого¬ 
вір між Німеччиною, з одного боку, 
і Бельгією, Великобританією, Іта¬ 
лією і Францією — з другого. Пе¬ 
редбачав збереження Рейнської де¬ 
мілітаризованої зони, непоруш¬ 
ність нім.-бельг. і нім.-франц. 
кордонів, встановлених Версаль- 
ським мирним договором 1919. 
Набував сили після вступу Ні¬ 
меччини до Ліги націй (вересень 

1926). Л. д. не вимагали від Ні¬ 
меччини зобов'язань щодо її сх. 
кордонів і не гарантували їх недо¬ 
торканності, тим самим створюючи 
загрозу нім. агресії проти СРСР, 
Польщі і Чехословаччини. Л. д. 
означали створення єдиного ан- 
тирад. фронту. М. В. Оснач. 
ЛОКАТОР (від лат. Іосо — вмі¬ 
щую), локаційна станція — прилад 
(станція) для одержання інформа¬ 
ції про спостережувані об'єкти 
за допомогою відбитих від них або 
випромінюваних ними звукових 
чи електромагнітних хвиль. Роз¬ 
різняють гідролокатори, радіо¬ 
локатори (див. Радіолокаційна 
станція) й оптичні локатори, осн. 
частиною яких є лазери. 
ЛОКАУТ [англ. Іоск-оиі, від 
Іоск оиі — зачинити (двері) й не 
впускати] — одна з форм класо¬ 
вої боротьби буржуазії проти 
робітн. класу, що полягає в закрит¬ 
ті капіталістами своїх підприємств 
і масовому звільненні робітників. 
Мета локауту — шляхом екон. тис¬ 
ку запобігти страйкові чи приду¬ 
шити його, примусити робітників 
відмовитися від висунутих вимог. 
локАція (лат. Іосаііо — розмі¬ 
щення, розподіл) — 1) Визначен¬ 
ня місцеположення та деяких ін. 
характеристик спостережуваних 
об'єктів. Розрізняють Л. звукову, 
застосовувану при спостереженні 
за об'єктами, що перебувають у 
воді (див. Гідролокація), на землі 
або в повітрі, а також оптичну 
локацію і радіолокацію. 2) Л. у 
тварин — здатність визначати 
положення будь-якого об’єкта що¬ 
до самого себе або своє положення 
в просторі; те саме, що й біолока- 

ЛОКАЧЙНСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд. частині Волин. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 0,7 тис. 
км2. Нас. 27,7 тис. чол. (1980). У 
районі — 56 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній і 
14 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Локачі. 
Л. р. розташований у межах Во¬ 
линської височини. Корисні копа¬ 
лини: торф, глини, піски. Річки: 
Турія, Стохід, Луга (беруть по¬ 
чаток). Грунти чорноземні, дер¬ 
ново-підзолисті глейові й глеюваті, 
болотні. Пн. частина району лежить 
у зоні мішаних лісів, пд.— у лісо¬ 
степовій. Ліси (сосна, дуб, вільха, 
береза, осика) займають 11,7 тис. 

га. Найбільші підприємства: ло 
качинські хлібний і комбікормо¬ 
вий з-ди. Комбінат побутового 
обслуговування (Локачі) й буди¬ 
нок побуту. В с. г. переважає зем¬ 
леробство зерново-буряківничого і 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
50,2 тис. га, у *. ч. орні землі — 
44,6 тис. га, сіножаті й пасовища — 
5,4 тис. га. Осн. культури: пшени¬ 
ця, ячмінь, жито, цукр. буряки, 
картопля. Скотарство, свинарство. 
В Л. р.— 22 колгоспи, 2 радгоспи, 
міжколг. птахопідприємство, рай- 
сільгосптехніка. Автошляхів — 216 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
83 км. У районі — 36 заг.-осв. і 
музична школи; 47 лік. закладів, 
у т. ч. 2 лікарні. 13 будинків 
культури, 32 клуби, кінотеатр, 
44 кіноустановки, 36 б-к. У Л. р. 
видається газ. «Колгоспна правда» 
(з 1945). в. І. Джура. 
ЛОКАЧГ — селище міського типу 
Волин. обл. УРСР, райцентр, за 
26 км від залізнич. ст. Іваничі. 3,4 
тис. ж. (1980). Перша писемна згад¬ 
ка про Л. належить до 1542. До 
кін. 18 ст. були під владою шля- 
хет. Польщі. Після 3-го поділу 
Польщі (1795) Л. у складі Зх. Во¬ 
лині возз’єднано з Росією. За 
Ризьким мирним договором 1921 
Л. відійшли до бурж.-поміщицької 
Польщі. На поч. 1924 в Л. утворе¬ 
но підпільний райком КПЗУ. В 
1939 Л. у складі Зх. України воз¬ 
з'єднано з УРСР. У селищі — хліб¬ 
ний, комбікормовий з-ди, птахо- 
інкубаторна станція, міжколг. 
об'єднання по буд-ву. Заг.-осв. і 
муз. школи, лікарня, Будинок 
культури, 2 бібліотеки. Архіт. па¬ 
м'ятки: стародавня каплиця, церк¬ 
ва (1609). 
ЛОКАЯТА (санскр.— думка зви¬ 
чайних людей), чарвака — атеїс¬ 
тична і матеріалістична школа в 
давній і середньовічній інд. філо¬ 
софії. Засновником її вважають 
легендарного мудреця Бріхаспаті. 
За вченням Л., основу всього іс¬ 
нуючого становлять матеріальні 
елементи — вогонь, повітря, вода 
і земля (іноді ще ефір). У теорії 
пізнання локаятики стояли на по¬ 
зиціях матеріалістичного сенсуа¬ 
лізму, вважаючи єдиним джерелом 
знань чуттєві сприйняття. Вони за¬ 
перечували самі основи ведичної 
релігії, брахманізму. В етиці 
Л. переважали елементи гедоніз¬ 
му. Л. захищала інтереси пригноб¬ 
лених верств інд. суспільства, від¬ 
стоювала право людини на щастя 
на землі, а не в ілюзорному потой¬ 
біч. світі. Л. заклала фундамент 
матеріалістич. філософії в Індії. 
ЛОК’ЕР (Боскуег) Джозеф Нор¬ 
ман (17.У 1836, Рагбі — 16.УІІІ 
1920, Солкомб-Ріджіс, графство 
Девоншір) — англ. астрофізик, 
один із засновників спектрального 
аналізу небесних тіл. Член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1869), 
член франц. АН (з 1873), іноз. 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1904). Вив¬ 
чав спектри Сонця, сонячних 
плям, хромосфери, протуберанців 
і корони. Незалежно від П. Ж. С. 
Жансена винайшов спектральний 
метод спостереження сонячних 
протуберанців. У 1868 відкрив 
лінію гелію в спектрі Сонця; до¬ 
сліджував свічення газів при різ¬ 
них тисках і т-рі. У 1887 запрова- 
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див класифікацію спектрів зір. 
У 1902 видав « Каталог спектрів 
470 яскравих зір». 
ЛбКІ (давньосканд.) — у сканді¬ 
навській міфології демон вогню. 
Разом з Одіном брав участь у ство¬ 
ренні людей. Допомагав Торові. 
ЛОКК (Боске) Джон (29.УІІІ 1632, 
Рінгтон — 28.Х 1704, Оте) — англ. 
філософ, психолог, педагог, ідео¬ 
лог англ. буржуазії кін. 17 ст. За¬ 
кінчив Оксфордський коледж. У 
1668 обраний в Лондон, королів¬ 
ське т-во. Л. розвинув матеріалі¬ 
стичне вчення ф. Бекона про дос¬ 
відне походження знань («Дослід 
про людський розум», 1690). Ма¬ 
теріалістичний сенсуалізм і емпі¬ 
ризм Л. полягав у визнанні мате¬ 
рії основою виникнення та змісту 
відчуттів, досвіду і знання в ціло¬ 
му. До досвіду («від народження») 
людська душа схожа на «чисту 
дошку» (див. Табула раза), і лише 
в процесі чуттєвого споглядання 
людина набуває певних знань про 
зовн. світ. Л. розрізняв зовн. і 
внутр. досвід (відчуття та рефлек¬ 
сію). Л. критикував вчення Р. 
Декарта про природжені ідеї, але 
водночас сам схилявся до ідеаліз¬ 
му, що виявилося у допущенні 
суб’єктивного характеру «вторин¬ 
них якостей» (див. Первинні і 
вторинні якості), а також у виз¬ 
нанні рефлексії як незалежного від 
відчуттів джерела знань. Двоїстий 
характер філософії Л. призвів до 
того, що її використали не тільки 
матеріалісти (зокрема франц. ма¬ 
теріалісти 18 ст.), а й ідеалісти. 
«І Берклі і Дідро вийшли з Лок- 
ка>, — писав В. І. Ленін (Повне 
зібр. тв., т. 18, с. 116). З позицій 
деїзму Л. намагався узгодити віру 
з розумом, створити релігію, прий¬ 
нятну для «здорового глузду». У 
праці «Два трактати про державне 
правління» (1690), виходячи з кон¬ 
цепцій «суспільного договору» й 
природного права, розвинув теорію 
бурж.-монархічної конституційної 
д-ви, яка була формою політ, ком¬ 
промісу буржуазії з дворянством. 
Не послі довність метафізичного ма¬ 
теріалізму; Л., суперечливість його 
реліг. і соціологіч. поглядів зумов¬ 
лювались тим, що Л. був, за визна¬ 
ченням Ф. Енгельса, «у релігії, як 
і в політиці, сином класового ком¬ 
промісу 1688 року» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори, т. 37, с. 396). 
Те.: Рос. перек л.— Избранньїе 
философские произведения, т. 1—2. 
М., 1960. 
Літ.: Заиченко Г. А. Джон Локк. М., 
1973. . Г. А. Загченко. 
ЛбККАРТА ЗМбВА — контрре- 
волюц. змова, організована влітку 
1918 керівником спец, британської 
місії в Росії Р. Локкартом з метою 
повалення Рад. влади. Осн. учас¬ 
никами Л. з. були також франц. 
посол Ж. Нуланс і амер. посол Д. 
Френсіс. Змовники організовува¬ 
ли шпигунські та диверсійні акти, 
брали участь в організації контрре- 
волюц. заколотів у Москві, Яро¬ 
славлі, Вятці (тепер м. Кіров), 
Вологді та ін. містах, чехословаць¬ 
кого корпусу заколоту 1918, мали 
намір заарештувати Раднарком і 
вбити В. 1. Леніна, проводили на¬ 
клепницьку кампанію проти Краї¬ 
ни Рад. Л. з. була розкрита напри¬ 
кінці серпня 1918 органами ВЧК. 
Локкарт та ін. учасники Л. з. були 
вислані з Рад. Росії. 

ЛОКОМОТЙВ (франц. Іосошо- 
Ііуе, від лат. Іосиз — місце і шо- 
ііо — рух) — самохідна тягова 
машина, що рухається по колії, 
пересуваючи поїзди або окремі 
вагони; частина залізничного ру¬ 
хомого складу. Розрізняють Л.: 
з газовою (газотурбовоз) або паро¬ 
вою (паротурбовоз) турбіною, з 
електр. двигуном (електровоз), з 
двигуном внутр. згоряння (.мото¬ 
воз, тепловоз), з паровою маши¬ 
ною {паровоз). Є комбіновані Л.— 
дизель-електровози, теплопарово- 
зи, контактно-акумуляторні елект¬ 
ровози. Функції Л. виконують 
також моторні вагони у складі 
дизель-поїздів, автомотрис, елек¬ 
тропоїздів тощо. Л. поділяють та¬ 
кож на магістральні (вантажні, па¬ 
сажирські , пасажирсько-вантажні, 
маневрові) і промислові (для пе¬ 
ревезень на внутрішньозаводських 
коліях, у рудниках, наприклад 
гіровози). Розвиток локомотиво- 
будування пов’язаний із збільшен¬ 
ням потужності, швидкості руху 
і ккд Л., створенням Л. на повітря¬ 
ній подушці або магнітній під¬ 
вісці, з використанням ядерних 
реакторів і електрохім. генерато¬ 
рів, реактивних і турбогвинтових 
двигунів. 
Літ.: Динамика и прочность локомо- 
тивов. М., 1977; Осипов С. И., Ми- 
ронов К. А., Ревич В. И. Основи локо- 
мотивной тяги. М., 1979; Подвижной 
состав и тяга поездов. М., 1979. 
«ЛОКОМОТИВ» — всесоюзне до¬ 
бровільне спорт, т-во профспілки 
працівників залізнич. транспорту. 
Створене 1936. В УРСР«Л.» об’єд¬ 
нує понад 367 тис. фізкультурни¬ 
ків (на 1.1 1980). В т-ві культиву¬ 
ється 39 видів спорту. Серед ви¬ 
хованців «Л.» — укр. спортсме¬ 
ни чемпіони Олімпійських ігор 
В. Крєпкіна (1960), Н. Зюськова 
(1980)— легка атлетика, Ю. Філа- 
тов (1972, 1976), Ю. Стеценко 
(1972), Ю. Рябчинська (1972) — 
веслування на байдарках, С. Пет¬ 
ренко (1976) — веслування на 
каное. 
ЛОКОМОТИВНА СИГНАЛІЗА¬ 
ЦІЯ — система залізничної сигналі¬ 
зації, що автоматично передає 
закодовані сигнали колійного світ¬ 
лофора на локомотивний (у кабіні 
машиніста) світлофор. Приймаль¬ 
ні засоби локомотива ці сигнали 
розшифровують і перетворюють на 
відповідні видимі, зручні для 
сприймання; під час руху по неко- 
дованій ділянці на локомотивному 
світлофорі світить білий вогонь. 
Розрізняють системи Л. с. точкові, 
безперервні та суміщені. В точко¬ 
вих системах, застосовуваних на 
ділянках без автоблокування, сиг¬ 
нали передаються через точкові 
індуктори лише у певних місцях 
(точках) колії. В безперервних 
системах вони надходять постійно 
через рейкові кола. На магістраль¬ 
них лініях такі системи застосо¬ 
вують у поєднанні з автостопом, 
пристроями контролю пильності 
машиніста і контролю швидкості 
руху поїздів. Л. с. підвищує без¬ 
пеку руху поїздів і пропускну 
здатність з-ць. Удосконалювання 
Л. с. пов’язане з забезпеченням 
ефективнішої дії тех. засобів у 
режимі автом. регулювання руху 
поїздів, а також при швидкості 
їхнього руху понад 160 км/год. 

Е. В. Блинников. 

ЛОКОМОЦІЯ (від лат. іосиз — 
місце і тоііо — рух), пересуван¬ 
ня — різновид рухів тварин і люди¬ 
ни, пов’язаний з їх активним пере¬ 
міщенням у просторі. Являє собою 
рефлекторний акт (див. Рефлек¬ 
си). Здійснюється Л. переважно за 
допомогою скорочення ряду попе¬ 
речносмугастих м’язів (див. М’я¬ 
зова тканина), спрямовується 
центральною нервовою системою. 
Л. є координованим актом. До Л. 
належать плавання (див. Плаван¬ 
ня тварин), ходіння, біг, літання 
тваринтощо. Типи Л. з’явилися та 
ускладнювалися в процесі еволю¬ 
ції; важливу роль при цьому віді¬ 
грав розвиток твердого скелета 
і скелетних м’язів, чуттів орга¬ 
нів і особливо центр, нервової си¬ 
стеми. Зі зміною типу Л. було по¬ 
в’язане виникнення людини (пере¬ 
хід предків людини до прямохо- 
діння створив передумови розвит¬ 
ку трудових процесів). Л. має ве¬ 
лике значення в житті тварин: 
при пересуванні вони шукають їжу, 
рятуються від ворогів тощо. Л. 
впливає на перебігфізіол. процесів, 
зокрема кровообігу, дихання, 
травлення. 
Лбкрн АНЬбЗІ — плоска кри¬ 
ва, рівняння якої в прямокутній 
декартовій системі координат має 
вигляд у = сР/{а2 + х2). Л. А. си¬ 
метричний відносно осі ординат, 
вісь абсцис для нього — асимп¬ 
тота (мал.). Має дві точки переги¬ 
ну В, С (±а//3;За/4) і максимум 
в точці А (0; а); площа між Л. А. 
і його асимптотою дорівнює па2. 
Названо за ім’ям італ. математи¬ 
ка М. Г. Аньєзі (1718—99), яка ви¬ 
вчала цю криву. 
ЛОКбТА Іван Прокопович (З.У1 
1884—20.XI 1942) — учасник рево- 
люц. руху на Закарпатській Укра¬ 
їні. Член Комуністичної партії 
Чехословаччини (КПЧ) з 1921. 
Н. в с. Великому Бичкові (тепер 
Рахівського р-ну Закарп. обл.) в 
робітн. сім’ї. Під час 1-ї світової 
війни мобілізований в австр. ар¬ 
мію, здався в рос. полон. У 1918 
повернувся на Закарпаття. Один 
із засновників комуністичних орг- 
цій на Закарпат. Україні. В 1923 — 
секретар Іршавського окружкому 
КПЧ. У 1924—38 — член Закар¬ 
пат. крайового к-ту КПЧ. У 1929 
обраний членом ЦЇС КПЧ. Був де¬ 
путатом парламенту Чехословач¬ 
чини (з 1929). У 1932—37 був в 
ув’язненні. З 1940 жив в СРСР. 
ЛбКУС (лат. Іосиз — місце) хро¬ 
мосоми — місце локалізації пев¬ 
ного гена в хромосомі. За допо¬ 
могою генетичних і цитологічних 
методів визначають Л. одного гена 
по відношенню до Л. ін. генів, 
що лежать в тій самій хромосомі 
(див. Генетичні карти хромо¬ 
сом). Іноді в генетиці термін «ло- 
кус хромосоми» вживають як сино¬ 
нім термінів «ген» і цистрон. 
ЛОЛАРДИ (англ. БоІІапІз) — в 
Англії та ряді інших зх.-європ. 
країн у 14 ст. учасники селянсько- 
плебейського руху, що набув ха¬ 
рактеру анти католицької єресі. Л. 
критикували несправедливість фе¬ 
од. ладу, вимагали скасування пан¬ 
щини, десятини та податків, зрів¬ 
няння станів (див. Дж. Болл). 
Відіграли вагому роль в ідеологіч¬ 
ній підготовці У ота Тайлера пов¬ 
стання 1381. 

ЛОЛАРДИ 

Дж. Локк. 

Локон Аньєзі. 
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ЛОМАКО 

І. П. Ломако. 

В. Ломбардо Толе- 
дано. 

ЛОМАКО Ілля Павлович (н. 14. 
VIII 1918, с. Новоандріївка Вол- 
новаського р-ну Донец. обл.) — 
новатор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1952), засл. 
працівник сільс. г-ва УРСР (з 
1978). Член КПРС з 1945. В 1936— 
38 працював техніком-тваринни- 
ком Старобешівського райземвід- 
ділу (Донец. обл.). Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45. З 
1947 — голова колгоспу «Зоря» 
(тепер ім. 60-річчя Великої Жовтн. 
соціалістич. революції Старобе¬ 
шівського району). Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 7—8-го скли¬ 
кань. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, 3 орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 

І. М. Мельников. 
ломбард — кредитна установа, 
що надає грошові позички за пев¬ 
ний процент під заставу рухомого 
майна. Вперше Л. був засн. у 
Франції за Людові ка XI (1461— 
83) лихварями з Ломбардії (Іта¬ 
лія), звідси й назва. У 15 ст. Л. 
з’явилися також в Італії, Німеч¬ 
чині та ін. країнах. У 18 ст. Л. 
виникли в Рос. імперії. В 19 ст. 
вони поширились у всіх капіта¬ 
лістичних країнах. В СРСР 1918 
приватні Л. було ліквідовано. В 
1922—23 в СРСР створено держ. 
Л.— госпрозрахункові установи, 
що приймають від громадян належ¬ 
не їм майно (особисті речі, предме¬ 
ти домашнього вжитку) на збері¬ 
гання або в заставу для забезпе¬ 
чення наданої їм грош. позички. 
Перебувають у віданні місц. Рад 
у системі установ побутового об¬ 
слуговування. 
ЛОМБАРДІЯ — історична й адм. 
область Пн. Італії. Гол. місто — 
Мілан. У 2 ст. до н. е. Л. завойо¬ 
вана Старод. Римом. З 5 ст. тер. 
Л. зазнавала нападів остготів, 
Візантії, лангобардів (від остан¬ 
ніх пішла назва Л.). 3 8 ст. Л.— 
в складі імперії Каролінгів, з 10 ст. 
— «Священної Римської імперії». 
В 11 — серед. 13 ст. в Л. існували 
комуни (Мілан, Комо, Лоді, Кре- 
мона та ін.), які завоювали само¬ 
стійність в боротьбі проти «Свя¬ 
щенної Рим. імперії» (див. Лом¬ 
бардська ліга). З 16 ст. Л.— під 
владою ісп., з поч. 18 ст.— австр. 
Габсбургів. У період наполеон, во¬ 
єн Л. 1797—1802 входила до складу 
Цізальпінської республіки, 1802— 
05 — Італ. республіки, 1805—15 — 
Італ. королівства. В 1815—59 Л.— 
в складі Ломбардо-Венеціансько- 
го королівства. З 1859 — в єдиній 
Італ. д-ві. Під час 2-І світової 
війни 1939—45 Л.— значний центр 
Руху Опору. 
ЛОМБАРДО ТОЛЕДАНО (Бош- 
Ьагсіо Тоїебапо) Вісенте (16.VII 
1894, м. Тесьютлан, штат Пуебла — 
16.XI 1968, Мехіко) —діяч мекс. 
й міжнар. робітн. руху. В 1919 
закінчив юрид. ф-т Нац. автоном¬ 
ного ун-ту в Мехіко, 1919—33 ви¬ 
кладав у цьому ун-ті право і фі¬ 
лософію. В 1921—31 — секретар 
Мекс. регіональної робітн. кон¬ 
федерації. В 1923 — губернатор 
штату Пуебла. В 1926—28 та з 1964 
— депутат парламенту. В 30-х 
рр. організував ряд нац. профспі¬ 
лок, 1936 — Робітн. ун-т Мексі- 
ки. В 1936—40 — ген. секретар 
Конфедерації трудящих Мексі- 

ки. Один із засновників і голова 
Конфедерації трудящих Латин¬ 
ської Америки (1938—63). В 1945— 
65 — віце-голова ВФП. Засновник 
(1948) Соціалістичної нар. партії 
(до 1960 — Нар. партія), її ген. 
секретар з часу заснування. З 
1950 — член Всесвітньої Ради 
Миру. Автор ряду праць з полі¬ 
тичних і соціальних питань. 
лом бАрдо-венеціАнське 
КОРОЛГВСТВО — утворене Авст¬ 
рійською імперією з Ломбардії та 
Венеції, приєднаних до неї за 
рішенням Віденського конгресу 
1814—15. Фактично було австр. 
провінцією й управлялося австр. 
адміністрацією на чолі з віце-коро¬ 
лем. Один з центрів нац.-визволь¬ 
ної боротьби італ. народу в епо¬ 
ху Рисорджименто. В результаті 
австро-італо-французької війни 
1859 Австрія втратила Ломбардію, 
після австро-італ. війни 1866 (див. 
Австро-Італійські війни 19 сто¬ 
ліття) — Венецію. Обидві облас¬ 
ті ввійшли до складу єдиної Італ. 
держави. 
ЛОМБАРДСЬКА ЛГГА — союз 
міст Ломбардії в 12—13 ст., який 
виник у ході їхньої боротьби за 
незалежність проти «Священної 
Римської імперії». Оформився в 
грудні 1167 строком на 20 років 
у складі 16 міст (у подальшому 
склад Л. л. змінювався). Після 
поразки під Леньяно (1176) Фрід- 
ріх І Барбаросса визнав (1183) 
самостійність міст Л. л. У зв’язку 
зі спробою Фрідріха II Штауфена 
підкорити Ломбардію Л. л. 1226 
було відновлено на 25 років (т. з. 
2-а Л. л.). З 2-ї пол. 13 ст. Л. л. 
не відновлювалася. 
ЛОМБАРДСЬКА НИЗОВИНА— 
низовина на Пн. Італії, частина 
Паданської рівнини. 
ЛОМБАРДСЬКИЙ ГОРГХ — вид 
рослин роду ліщина. Те саме, що 
й фундук. 
ЛОМБРОЗІАНСТВО — вживана 
іноді назва для визначення антро¬ 
пологічної школи права, в основі 
якої лежить вчення Ч. Ломброзо 
та його послідовників, що пояснює 
причини злочинності біол. фак¬ 
торами. Бурж. кримінологія, не¬ 
зважаючи на доведену наук, не¬ 
спроможність Л., часто вдається 
до цієї концепції. 
ЛОМБРбЗО (ЬошЬгозо) Чезаре 
(6.ХІ 1835, Верона — 9.Х 1909, 
Турін) — італ. судовий психі¬ 
атр і криміналіст, засновник ан¬ 
тропологічної школи права. З 
1862 — професор Павійського, з 
1896 — Турінського ун-тів. Л. твер¬ 
див, що злочин є природним яви¬ 
щем, що існує особливий тип «зло¬ 
чинної людини», яка не може не 
вчиняти злочинів. Ця людина має 
особливі фіз. ознаки («стигмати»), 
напр., вузький лоб, сплющений ніс 
тощо. Пізніше Л. визнав значен¬ 
ня й соціологічних причин злочин¬ 
ності. Це дало підстави називати 
його теорії біосоціологічними. За 
своїми політ, поглядами Л.— реак¬ 
ціонер, прихильник расової теорії. 
лом£— столиця Того, гол. політ., 
екон. і культур, центр країни. 
Значний порт на березі Гвінейської 
зат. Атлантичного ок., вузол з-ць 
і автошляхів, аеропорт міжнар. зна¬ 
чення. Бл. 300 тис. ж. (1979, з перед¬ 
містями). Нафтопереробний з-д, 
окремі підприємства текст., взут., 

харчосмакової пром-сті, обробка 
мармуру, кустарні промисли. Ун-т, 
адм. школа, Нац. ін-т наук, до¬ 
сліджень. Профес. навч. заклади. 
Нац. б-ка та б-ка ун-ту. Л. виник 
у середині 19 ст. 
ЛОМЙКАМІНЬ (5ахіїта§а) — рід 
рослин родини ломикаменевих. 
Одно- та багаторічні трави з прико¬ 
реневою розеткою листків. Квітки 
в щитку або волоті, правильні, 
5-членні, білі, жовті і червоні. 
Плід — коробочка. Бл. 350 видів, 
поширених в помірній і холодній 
зонах Пн. півкулі, багато видів 
росте в горах — в тріщинах (звід¬ 
си й назва). В СРСР — 79 
видів, з них в УРСР — 14. Пошире¬ 
ні (в Карпатах) Л. зірчастий (8. 
зіеііагіз), Л. моховидний (5. Ьгуоі- 
сіез), на Пд. Полісся і в Лісосте¬ 
пу — Л. болотний (5. Ьігсиїиз). 
Багато видів Л. розводять як деко¬ 
ративні. 
ЛОМ Й КІН Костянтин Матвійо¬ 
вич (н. 19.VIII 1924, м. Глухів, 
тепер Сум. обл.) — укр. рад. жи¬ 
вописець, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1971). В 1946—51 навчався в 
Одес. худож. уч-щі в Л. Мучника 
і М. Павлюка. Твори: «Юні шефи> 
(1952), «Останній сніг» (1953), 
«Клятва Богдана Хмельницького 
біля тіла вбитого козака» (1954), 
«Прийшла весна» (1957), «Це не 
повинно повторитися!» (1960), «Жи¬ 
ве слово Ілліча» (1967), «У прези¬ 
дії» (1969), «Після спектаклю» 
(1972), «Батько» (1975), «Дору¬ 
чення особливої важливості» (1977) 
та ін. Нагороджений 2 орденами 
«Знак Пошани». 
ломикОвський Василь Яко¬ 
вич [15 (26).І 1777, с. Мелюшки, 
тепер Хорольського р-ну Полтав. 
обл.— бл. 1848] — укр. дворян¬ 
ський історик, етнограф, агроном. 
Н. в сім’ї укр. поміщика. Нав¬ 
чався в Шляхетному кадетському 
корпусі в Москві, після закінчен¬ 
ня якого деякий час перебував на 
військ, службі. Збирав докумен¬ 
тальні матеріали з історії України. 
В 1803—05 уклав збірник нар. дум 
(опубліковано 1893 П. Г. Житець- 
ким). Найвизначнішою працею Л. є 
«Словник малоруської старовини, 
складений 1808 р.» (надруковано 
в «Киевской старине», 1894, кн. 
7). В 1809 переклав з франц. мови 
«Історію малоросійських і запорізь¬ 
ких козаків» Ж. Б. Шерера. 
ЛОМЙНІС (Сіетаііз) — рід ку¬ 
щів і багаторічних трав’янистих 
рослин родини жовтецевих. Лист¬ 
ки супротивні, прості чи складні. 
Квітки поодинокі або зібрані у 
волотеві суцвіття. Плід збірний, 
з численних сім’янок. Бл. 250 
видів, пошир, у помірних і теплих 
зонах земної кулі. В СРСР дико 
ростуть 18 видів, в т. ч. в УРСР — 
6, багато видів і сортів інтроду- 
ковано. На Поліссі і в Лісостепу 
часто зустрічається Л. прямий 
(С. гесіа), містить отруйну речови¬ 
ну клематитол. Деякі види Л. та 
їхні гібриди вирощують як декора¬ 
тивні, з них найпоширеніші Л. 
Ж а к м а н а (С. іасктаппіі)з вели¬ 
кими квітками різних кольорів, Л. 
альпійський (С. аїріпа) та 
ін. Застосовують для декорування 
альтанок, балконів, ганків, стін. 

М. І. Орлов. 
ЛОМЙНСЬКИЙ Федір Іванович 
[20.1(1.11) 1856, Київ—ЗО.ХІ 1927, 
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там же] — укр. рад. гістолог; про¬ 
фесор (з 1905). Закінчив Київ, ун-т 
(1882). З 1891 працював на кафед¬ 
рі гістології того ж ун-ту (з 1921 — 
Київ. мед. ін-ту; 1905—24 — зав. 
кафедрою). Праці Л. присвячені 
вивченню паразитизму мікробів, 
питанням цитології (зокрема, до¬ 
слідженню внутрішньоклітинних 
канальців тощо). Л. вперше (1882) 
помітив здатність нервових клітин 
до поділу (див. Мітоз), описав 
(1884) явище нейронофагії (по¬ 
глинання ушкоджених нейронів 
лейкоцитами). 
лбмниця, Лімниця — річка 
в УРСР, у межах Івано-Фр. обл., 
права притока Дністра. Довж. 122 
км, площа бас. 1530 км2. Бере по¬ 
чаток у Карпатах Українських, 
на схилах Г органі в. Має гірський 
характер. Живлення снігове й до¬ 
щове. Значні запаси гідроенергії. 
Використовують для комуналь¬ 
ного, промислового та сільськогос¬ 
подарського водопостачання, а та¬ 
кож для зрошування. 
ЛОМНГЦЬКИЙ Маріан (1845, с. 
Баворів, тепер Тернопільського 
р-ну Терноп. обл.— 26.IX 1915, 
Львів) — польс. природознавець, 
почесний доктор філософії Львів, 
ун-ту. Вищу освіту здобув в ун-тах 
Кракова і Відня (1864—68). Пра¬ 
цював у Станіславі (тепер Івано- 
Франківськ) і Львові, з 1905 — 
директор музею ім. Дзедушицьких 
(тепер Природознавчий музей АН 
УРСР у Львові). Осн. праці Л. 
присвячені вивченню ентомофау- 
ни, малакофауни, геології і палеон¬ 
тології зх. земель України; брав 
участь у складанні «Геологічного 
атласу Галичини» (Аііаз Сеоіо- 
ВІсгпу Саіісуі). 
ЛбМОВ Борис Федорович (н. 
28.1 1927, Нижній Новгород) — 
рос. рад. психолог, чл.-кор. АПН 
СРСР (з 1968), чл.-кор. АН СРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1958. Пре¬ 
зидент Т-ва психологів СРСР з 
1968. Віце-президент Міжнар. асо¬ 
ціації наук, психології (1976). 
Дослідження в галузі інженерної 
психології, психології управління. 
Вивчає роль психологічних факто¬ 
рів у техніці, управлінні, ідеологіч¬ 
ній роботі, проблеми дотикового й 
зорового сприймання, просторових 
уявлень і технічного мислення. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. В. І. Войтко. 
Л б М О В Георгій Іполитович 
[справж. прізв.^- Оппоков; 24. І 
(5.II) 1888—ЗО.ХІІ 1938] — рад. 
партійний і держ. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1903. Н. в 
Саратові в дворянській сім'ї. За¬ 
кінчив юрид. ф-т Петерб. ун-ту 
(1913). В 1905—17 вів революц. 
роботу в Саратові, Петербурзі, Іва¬ 
ново-Вознесенську. Зазнав репре¬ 
сій. В 1917 — член Моск. обл. бюро 
і Моск. к-ту РСДРП(б). У першо¬ 
му складі Раднаркому — нарком 
юстиції. В 1918 примикав до гру¬ 
пи «лівих комуністів». З 1918 — 
на відповідальній рад. і госп. робо¬ 
ті, зокрема 1926—28 — голова 
«Донвугілля». На VII з'їзді 
РКП(б), XIV з'їзді ВКП(б) обирав¬ 
ся кандидатом у члени, на XV 
і XVI з’їздах — членом ЦК. На X 
з’їзді КП(б)У обраний членом ЦК 
КП(6)У. В 1927—29 — член Політ- 
бюро ЦК КП(б)У. Член ЦВК 
СРСР та ВУЦВК. 

ломонбсов Михайло Васи¬ 
льович [8 (19).XI 1711, с. Дени- 
совка біля с. Холмогори Арх. губ., 
тепер с. Ломоносово Холмогорсь¬ 
кого р-ну Арх. обл. — 4 (15).^ 
1765, Петербург] — рос. вчений- 
природодослідник, енциклопедист, 
родоначальник матеріалістичної 
філософії в Росії, поет, один із за¬ 
чинателів нової рос. л-ри, реформа¬ 
тор рос. літ. мови, художник, істо¬ 
рик. Був сином селянина-помора. 
Приховавши свою станову належ¬ 
ність, 1731 вступив до Слов’яно- 
греко-латинської академії в Моск¬ 
ві, навчався у Київській академії 
(у жовтні — грудні 1734), згодом 
в Академічному ун-ті в Петербурзі 
(1735). В 1736 продовжував нав¬ 
чання в Німеччині в Марбурзькому 
і Фрайбурзькому ун-тах, вивчаю¬ 
чи хімію і металургію. Повернув¬ 
шись на батьківщину (1741), був 
призначений ад’юнктом фізики 
(1742). Став першим вітчизняним 
професором хімії (академіком) Пе- 
терб. АН (1745). Л.— ініціатор 
і засновник (1755) Моск. ун-ту, 
якому присвоєно його ім'яс Л. 
був членом рос. Академії мистецтв 
(з 1763). Займаючи відповідальні 
посади в АН, боровся за перетво¬ 
рення її на дійсно нац. рос. центр 
науки і освіти, дбав про підготов¬ 
ку вітчизн. вчених. Був обраний 
почесним членом Шведської АН 
(1760), Болонської академії (1764). 
Л. є одним з фундаторів сучас. 
природознавства. В своїх працях 
з фізики і хімії він розробляв 
учення про атомно-мол. будову 
речовини, запровадивши поняття 
про «корпускули» (молекули) і 
«елементи» (атоми). В праці «Мір¬ 
кування про причину теплоти і 
холоду» (1750) Л. сформулював 
осн. положення мол.-кінетичної 
теорії, передбачив порушення 
Бойля — Маріотта закону при ви¬ 
соких тисках, існування абс. нуля 
т-р тощо. В основу мол.-кінетич¬ 
ної теорії Л. поклав своє форму¬ 
лювання філос. принципу збере¬ 
ження матерії й руху. Л. уявляв 
природу як єдине ціле, де все 
взаємопов'язане. Експерименталь¬ 
ним доведенням закону збережен¬ 
ня матерії і водночас нищівним 
ударом по вченню про «вогняну ма¬ 
терію» (іфлогістон) стали проведе¬ 
ні Л. 1756 дослідження по окис¬ 
ленню металів. У 1770 аналогічні 
експерименти виконав А. Л. Ла- 
вуазьє. Л. розробив прилади для 
фіз. досліджень хім. об'єктів. У 
1752—53 вперше в світі прочитав 
студентам курс фіз. хімії і провів 
практичні заняття у створеній ним 
лабораторії. Значну увагу приді¬ 
ляв Л. дослідженню електрики, 
особливо дослідам з атм. електри¬ 
ки, які він спочатку проводив 
спільно з Г. В. Ріхманом. У 1753 
виступив із працею «Слово про яви¬ 
ща повітряні, що від електричної 
сили йдуть...», в якій пояснив атм. 
електрику конвекцією повітряних 
мас. Велике місце в наук, діяль¬ 
ності Л. займали питання оптики. 
У праці «Слово про походження 
світла, яке собою нову теорію про 
кольори являє» (1756) Л. висунув 
нове вчення про кольори, захищав 
уявлення про хвильову природу 
світла. Л. сконструював і вигото¬ 
вив різноманітні оптичні прилади 
та інструменти (зокрема «ночезір- 

ну трубу»; 1756—58). Чимало ува¬ 
ги ішиділив Л. астр. дослідженням, 
особливо питанням практичної аст¬ 
рономії, зокрема її застосуванню 
в навігації. Л. відкрив атмосферу 
на Венері (1761). 
Л.— засновник наук, геології та 
географії в Росії. Значну увагу 
приділяв розвиткові гірничої спра¬ 
ви. Вперше застосував принцип 
актуалізму при вивченні геол. 
історії Землі, вказав на безперерв¬ 
ну взаємодію внутр. і зовн. сил, 
що є однією з причин створення 
особливостей рельєфу земної по¬ 
верхні. Правильно пояснював на¬ 
громадження осадочних гірських 
порід, походження багатьох ко¬ 
рисних копалин. Л. виступав проти 
катастрофізму. Великий внесок 
зробив Л. у дослідження атмосфе¬ 
ри та метеорологічних явищ, від¬ 
крив вертикальні повітр. струми 
і пов’язав з ними явища атм. елек¬ 
трики. Л. передбачав велике екон. 
значення Північного морського 
шляху та освоєння Арктики. Був 
керівником Геогр. департаменту. 
Л.— представник природничонаук. 
матеріалізму. Він вважав, що 
світ є сукупністю матеріальних 
речей, що матерія існує у вигляді 
атомів і ефіру. Визнавав рух не¬ 
від’ємною властивістю матерії. Цю 
ідею відображено в законі збе¬ 
реження речовини й руху, який 
він сформулював 1748 в листі 
до Л. Ейлера. Рух матерії віч¬ 
ний, у русі перебувають усі тіла. 
Однак через обмеженість знань 
того часу Л. форми руху намагав¬ 
ся пояснити за допомогою законів 
механіки. Саме з механіцизмом по¬ 
в'язана деїстична обмеженість ма¬ 
теріалізму Л. (див. Деїзм). Проте 
світоглядові Л. властиві елементи 
діалектики. Л. обстоював еволю¬ 
цію всіх природних процесів і 
поступові зміни Всесвіту й земної 
кулі. Л. відстоював матеріалістич¬ 
ну теорію пізнаванності світу, під¬ 
креслюючи вирішальну роль до¬ 
свіду як вихідного моменту пі¬ 
знання та обгрунтовуючи необхід¬ 
ність поєднання теорії і практики. 
Критикував агностицизм і висту¬ 
пав проти теорії природжених ідей. 
На відміну від Дж. Локка, Л. 
вважав первинні і вторинні якості 
матеріального світу об'єктивними. 
Деїстична непослідовність філос. 
позиції Л. в гносеології виявилась 
у підтримці ним вчення про двої¬ 
сту істину. Л. рішуче виступав 
проти засилля теології і схола¬ 
стики в науці. Стоячи в розумін¬ 
ні суспільства на ідеалістич. по¬ 
зиціях, Л. вважав, що прогрес 
суспільства можливий через роз¬ 
виток науки і освіти, торгівлі і 
ремесел. Матеріалістична тради¬ 
ція, закладена Л. у рос. філосо¬ 
фії, справила значний вплив на 
розвиток вітчизн. філос. думки. 
Л. був визначним істориком свого 
часу. На основі детального ви¬ 
вчення джерел він створив «Давню 
Російську історію» (ч. 1—2, 1766), 
«Короткий Російський літописець 
з родословом» (1760) та ін. Л. ви¬ 
ступав з критикою норманської 
теорії, яка заперечувала самостій¬ 
ний розвиток руського народу. 
Л.— один із зачинателів нової рос. 
л-ри. Представник класицизму. 
В одах «На здобуття Хотина» 
(1739), «На день вступу на престол 

ломоносов 

М. В. Ломоносов. 

Ломикамінь зірчастий: 
1 — загальний вигляд 
рослини: 
2 — квітка; 3 — плід. 

Ломиніс прямий. Верх¬ 
ня частина квітучої рос¬ 
лини та плід. 



220 
ломоносов 

Місто Ломоносов. 
Китайський палац. Ар¬ 
хітектор А. Рінальді. 
1762-68. 

Єлизавети Петрівни» (1747), у ге¬ 
роїчній поемі « Петро Великий» 
(надруковано 1760 — 61) оспіву¬ 
вав Росію, її видатних держ. дія¬ 
чів, показав невичерпні можли¬ 
вості розвитку матеріальних і ду¬ 
ховних сил рос. народу. Писав 
трагедії—«Таміра і Селім» (пост. 
1750), «Демофонт» (пост. 1752). 
Л. теоретично обгрунтував і за¬ 
вершив почату В. Тредіаковським 
реформу рос. віршування, утвер¬ 
див силабо-тонічну систему («Лист 
про правила російського віршуван¬ 
ня», 1739), «Короткий посібник з 
красномовства» (1743—44, 1747— 
48)* заклав основи стилістики рос. 
мови. Складена Л. «Російська 
граматика» (1755) — перша наук, 
граматика рос. літ. мови. Худож. 
твори, філол. та істор. трактати 
Л. були відомі на Україні. Під 
впливом поезії Л. в серед. 18 ст. 
на Україні виник жанр оди. На 
основі теор.-літ. праць Л. і Тре- 
діаковського в Київській академії 
було створено «Коротку науку про 
складання російських віршів» 
(1767—68). 
Л. відіграв значну роль у роз¬ 
витку рос. образотворчого мис¬ 
тецтва 1-ї пол. 18 ст. Він винайшов 
новий спосіб виготовлення кольо¬ 
рового скла (на фабриці, що її 
спеціально збудував для цього в 
Усть-Рудицях, поблизу Петербур¬ 
га), яке застосовували для створен¬ 
ня худож. мозаїк. Збереглося по¬ 
над 20 творів, виконаних Л. та йо¬ 
го учнями («Образ Христа», 1753; 
Істор. музей у Москві; панно «Пол¬ 
тавська баталія», 1762—64; буди¬ 
нок АН СРСР, Ленінград, та ін.). 
АН СРСР встановила 1956 най¬ 
вищі академічні нагороди—дві зо¬ 
лоті медалі Ломоносова, що при¬ 
суджуються за видатні роботи в 
галузі сусп. і природничих наук 
(одна — рад. вченим, друга — за¬ 
рубіжним). Ім'ям Л. названі: місто 
в Ленінгр. обл., підводний хре¬ 
бет в Пн. Льодовитому океані, те¬ 
чія в Атлантичному океані, гірсь¬ 
кий хребет на Новій Землі, вулкан 
на Курильських островах. Л. вста¬ 
новлено пам’ятники в Москві, Ар¬ 
хангельську, Ломоносові (Ленінгр. 
області). 
Те.: Полное собрание сочинений, 
т. 1—10. М.—Л., 1950—57; У к р. пе¬ 
ре к л.— Вибране. К., 1961. 
Літ.: Макаров В. К. Художественное 
наследие М. В. Ломоносова. М.— Л., 
1950; Данилевский В. В. Ломоносов 
на Украине. Л., 1954;. Шолом Ф. Я. 
Російсько-українські літературні зв’я¬ 
зки в XVI—XVIII ст. Твори М. В. 
Ломоносова і українська поезія сере¬ 
дини XVIII ст. В кн_.: Матеріали до 
вивчення історії української літерату¬ 
ри, т. 1. К., 1959; Білодід І. К. Вчен¬ 

ня М. В. Ломоносова про три стилі і 
його значення в історії російської 
і української літературних мов. К., 
1961; Гаврилов В. Д. М. В. Ломоно¬ 
сов. К., 1961; Гордеев Д. И. М. В. Ло¬ 
моносов — основоположник геологиче- 
ской науки. М., 1961; Дик Н. Е. Де- 
ятельность и трудьі М. В. Ломоносова 
в области географии. М., 1961; Кули- 
ковский П. Г. М. В. Ломоносов — аст¬ 
роном и астрофизик. М., 1961; Ра- 
довский М. И. М. В. Ломоносов и 
Петербургская Академия наук. М.— 
Л., 1961; Алентьєв О. О. М.. В. Ло¬ 
моносов — основоположник вітчизня¬ 
ної науки. К., 1962; Литературное 
творчество М. В. Ломоносова. Иссле- 
дования и материальї. М. — Л., 1962; 
Морозов А. А. Ломонрсов. М., 1965. 

І. В. Бичко (філос. погляди), 

|Ф. Я. Шоломі (літ. діяльність). 

ЛОМОНбСОВ (до 1948 — Ора¬ 
нієнбаум) — місто у Ленінгр. 
обл. РРФСР. Пристань на пд. бе¬ 
резі Фінської затоки. Залізнична 
станція (Оранієнбаум) за 40 км 
на Зх. від Ленінграда. Виник на 
основі палацово-паркового ансамб¬ 
лю 18 ст.: Великий палац (1710— 
25, арх. Дж. М. Фонтана і Г. І. 
Шедель); пейзажні Верхній (1756— 
62) та Нижній парки, палац Петра 
III (1758—62; декоративний лако¬ 
вий розпис художника Ф. Власо- 
ва), Китайський палац (1762—68), 
павільйон «Катальна гірка» (1762— 
74), всі — арх. А. Рінальді. Па¬ 
м’ятник М. В. Ломоносову (1955, 
скульптор Г. Глікман). 
ЛОМрНбСОВА ТЕЧІЙ — потуж- 
на підповерхнева протитечія в 
екваторіальній частині Атлантич¬ 
ного ок. Спрямована вздовж ек¬ 
ватора із Зх. на Сх. під тонким 
шаром вод Пд. Пасатної течії, 
на глиб. 10—200 м. Шир. до 400 км, 
макс. швидкість 120 см/с (на 
глиб. 25—120 м). Л. т. входить 
до заг. системи циркуляції вол 
у екваторіальній частині Світо¬ 
вого океану. Води мають підви 
щену солоність (до 37 °/00), особли¬ 
во в зх. частині. Далі на Сх. со¬ 
лоність у ядрі Л. т. поступово 
зменшується внаслідок перемішу¬ 
вання з навколишніми водами. 
Л. т. відкрила 1959 експедиція 
Мор. гідрофіз. ін-ту АН УРСР 
на судні «Михайло Ломоносов». 
Досліджували протягом 1959— 
1968 рад. океанологи. Першовід¬ 
кривачі й дослідники Л. т. на чолі 
з акад. АН УРСР А. Г. Колеснико- 
вим удостоєні Держ. премії СРСР, 
1970. М. П. Булгаков. 
ЛОМОНбСОВА ХРЕБЄТ — під¬ 
водний хребет у Пн. Льодовитому 
ок., між Новосибірськими о-вами 
та о. Елсмір у Канадському Арк¬ 
тичному архіпелазі. Довж. бл. 1800 
км, шир. від 60 до 200 км. Вис. над 
рівнем дна океану 3300—3700 м, 
мінім, глиб, над хребтом — 954 м. 
Відкритий 1948 рад. експедиціями. 
Названий на честь М. В. Ломоно¬ 
сова. 
ЛОМОУРІ Ніко Йосифович [7 
(19). II 1852, с. Арбо, тепер Горій- 
ського р-ну — 17 (ЗО).ІУ 1915, 
Горі] — гру з. письменник. Юнаць¬ 
кі роки провів на Україні. За¬ 
кінчив Київ, духовну академію 
(1879). Вчителював. Літ. діяль¬ 
ність почав у 70-х рр. В Києві 
написав перше оповідання «Русал¬ 
ка» (1878, надруковано в Тбілісі). 
В оповіданнях «Звідусіль», «Доля 
нещасливих» правдиво показав 
злидні і відсталість груз. села. 

Писав твори для дітей («Маленькі 
друзі», «Каджана» та ін.). Л.~ 
перший перекладач творів Т. Шев¬ 
ченка груз. мовою: 1877 переклав 
«Наймичку» (надруковано 1881 в 
журн. «Іверія»). 
ЛОНГ (Лоууо^; 6л. 2—3 ст.) — 
давньогрец. письменник. Жив, 
імовірно, на о. Лесбос. Гаданий 
автор твору «Дафніс і Хлоя», в 
якому поєднуються жанри еллі¬ 
ністичної пастушої поезії і власне 
роману. Твір вважається найкра¬ 
щим зразком серед романів рим. 
епохи. Він мав значний вплив на 
світову л-ру, зокрема на пастора¬ 
лі епохи барокко. До образів ро 
ману зверталося багато художни 
ків і скульпторів. 
Те.: Укр. перек л.— Пастуша по¬ 
вість про Дафніса і Хлою. К.—X., 
1936; Рос. перек л.— Дафнис и 
Хлоя. М., 1964. А. О. Білецький. 
ЛОНГ (Ьоп§) Маргеріт (13. ХІ 
1874, Нім — 13.11 1966, Париж) - 
франц. піаністка і педагог. На¬ 
вчалась у Паризькій консерваторії 
(з 1920 — її професор). Створила 
власну школу фп. гри. В 1943 
разом з Ж. Тібо організувала кон¬ 
курс скрипалів і піаністів (з 1946 — 
міжнар. конкурс піаністів і скри¬ 
палів ім. М. Лонг та Ж. Тібо). 
Була почесним професором Па¬ 
ризької та Моск. консерваторій. В 
1955 виступала в Москві. Автор 
школи «Фортепіано» (з 400 тех. 
вправами), спогадів про спільну 
працю з Г. Форе, К. Дебюссі, М. 
Равелем. 
ЛОНГ-АЙЛЕНД — острів в Ат¬ 
лантичному ок., біля сх. узбереж¬ 
жя Пн. Америки, в СІЛА. Відо¬ 
кремлений від материка протока¬ 
ми Іст-Рівер і Лонг-Айленд. Пл. 
4462 км2. У зх. частині — райони 
Нью-Йорка (Бруклін, Куїнс). Від¬ 
критий 1609 англ. мореплавцем 
Г. Гудзоном. 
ЛОНГ-БІЧ — місто на заході США, 
в штаті Каліфорнія, пд. передмістя 
/Іос-Анджелеса. Порт на узбереж¬ 
жі зат. Сан-Педро Тихого ок., 
аеропорт. 335,6 тис. ж. (1975). 
Значний центр добування і пере¬ 
робки нафти, розвинуті також 
ракетно-космічна та авіаційна 
пром-сть, суднобудування, авто¬ 
складання, металообробка. Під¬ 
приємства харч., зокрема кон¬ 
сервної, пром-сті. Кліматичний ку¬ 
рорт. 
ЛОНГЄ (Боп^иеі) Женні (1844— 
83) — діячка міжнар. робітн. ру¬ 
ху. Старша дочка К. Маркса. 
Див. Маркс (Лонге) Ж. 
ЛОНГ£ (Боп£ие1) Фредерік (н. 9. 
IX 1904, Париж) — франц. худож- 
ник-пейзажист. Правнук К. Марк¬ 
са. Член Франц. компартії з 1946. 
Твори: серії—«Голландія» (1951 
—52), «Види Сени та Марни» 
(1956—61), «Види Бретані» (1961) 
та ін. В 1963 відвідав Рад. Союз, 
зокрема Київ. 
ЛОНГб (Ьоп£ііеі) Шарль (14.11 
1839, Кан _ 5.VIII 1903, Париж) 
— франц. соціаліст. Журналіст. 
Член Інтернаціоналу 1-го (з 1865), 
член його Генеральної ради (1866— 
68, 1871—72). Делегат Лозаннсько¬ 
го (1867) і Брюссельського (1868) 
конгресів 1-го Інтернаціоналу. В 
1870, в дні облоги Парижа прус- 
ськими військами, командував ба¬ 
тальйоном Нац. гвардії. Був обра¬ 
ний членом Паризької комуни 
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1871, примикав до прудоністської 
меншості. Після поразки Кому¬ 
ни емігрував до Великобританії 
(1871—80). Після амністії, повер¬ 
нувшись до Франції (1880), примк¬ 
нув до реформістського угрупован¬ 
ня посибілістів. Делегат 1-го (1889) 
і 5-го (1900) конгресів Інтернаціо¬ 
налу 2-го. Був одружений з доч¬ 
кою К. Маркса — Женні. 
ЛбНГО (Боп§о) Луїджі (15.111 
1900, с-ще Фубіне-Монферрато, 
пров. Алессандрія — 16.X 1980, 
Рим)—діяч італ. і міжнар. комуніс¬ 
тичного руху. Н. в сел. сім'ї. Нав¬ 
чався в Турінському технологіч¬ 
ному ін-ті, служив в армії. В 1920 
вступив до Італійської соціаліс¬ 
тичної партії. Член Італійської ко¬ 
муністичної партії (ІКП) з часу її 
заснування (1921). В 1921—28 — 
член Керівництва, 1924—26— Сек¬ 
ретаріату Комуністичної спілки мо¬ 
лоді Італії (КСМІ). З 1926 — член 
ЦК, з 1931 — Керівництва ІКП. 
У 1926—27 — представник КСМІ 
при Виконкомі КІМу, 1926—28 — 
його член. Учасник IV і VI кон¬ 
гресів Комінтерну. З 1932 — пред¬ 
ставник ІКП у ВККІ, канд. в чле¬ 
ни ВККІ. В роки нац.-революц. 
війни ісп. народу 1936—39 — один 
із організаторів і ген. інспектор 
(під псевд. Галло) інтернаціональ¬ 
них бригад, брав участь у бага¬ 
тьох боях. Після падіння Ісп. рес¬ 
публіки виїхав до Франції, де був 
інтернований, а 1941 виданий фа¬ 
шист. урядові Італії. До 1943 — в 
ув’язненні. В 1943—45 — один 
з організаторів і керівників Руху 
Опору. З 1946 — заст., з 1964 — 
ген. секретар ІКП. З 1972 — голо¬ 
ва ІКП. Нагороджений орденом 
Леніна. 

ЛОНГФ£ЛЛО (Ьоп^ГеИолу) Генрі 
Уодсуорт (27.11 1807, Портленд, 
штат Мен — 24.III 1882, Кембрідж, 
штат Массачусетс) — амер. поет і 
перекладач. У 1836—54 — профе¬ 
сор європ. л-р і мов Гарвард, ун-ту. 
< Вірші про рабство» (1842) створе¬ 
ні під впливом руху за визволення 
негрів від рабства. У зб. «Переліт¬ 
ні птахи» (1858) засуджував не¬ 
вільництво, класовий гніт, оспіву¬ 
вав свободу. Автор написаних гек¬ 
заметром епічних поем «Евандже- 
ліна» (1847), «Сватання Майлза 
Стендіша» (1858). Світову славу 
принесла йому « Пісня про Гайава- 
ту> (1855; написана на основі інді¬ 
анських легенд). В 1863 створив у 
манері Дж. Боккаччо і Дж. Чосера 
цикл ««Оповідання заїжджого дво¬ 
ру на узбіччі». Велика роль Л. як 
перекладача європ. л-ри. В 1846 
видав зб. «Поети і поезія Європи», 
куди увійшли переклади 400 тво¬ 
рів, зроблені амер. поетами, в т. ч. 
й Л. В 31-томному виданні «Вірші 
різних місцевостей» (1876 — 79; 
20-й том відведено народам царсь¬ 
кої Росії) опубліковано деякі тво¬ 
ри англ. поетів, присвячені Украї¬ 
ні, переклади кількох укр. нар. 
пісень та «Думи про втечу трьох 
братів з Азова». Перший українсь¬ 
кий переклад (1873) творів Л. на¬ 
лежить М. Павлику («Сон невіль¬ 
ника»). Твори Л. перекладали 
також Олена Пчілка, П. Грабов- 
ський, Панас Мирний, О. Олесь 
(«Пісня про Гайавату»), Н. Забі¬ 
ла, К. Шмиговський, М. Пилин- 
ський, В. Мисик та ін. 

Те.: Укр. перекл.— Пісня про 
Гайавату. Є Катеринослав, 1923; Пісня 
про Гайавату. К., 1957; [Вірші]. В кн.: 
Співець. К., 1972; [Вірші]. «Всесвіт», 
1977, № 8; Рос. перекл.—Изб- 
ранное. М., 1958; Песнь о Гайавате. 
Л., 1976. в 
ЛОНГШАН ДЕ БЕР€ Роман 
Броніславович (1883, Львів — 
З.УИ 1941) — правознавець, чл.- 
кор. польс. Академії наук. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1905). Після воз¬ 
з’єднання Зх. України з УРСР — 
професор цивільного права Львів, 
держ. ун-ту. Л. де Б.— автор ба¬ 
гатьох праць з цивільного права, 
зокрема «Дослідження про суть 
юридичної особи» (1911), «Зобо¬ 
в’язання» (1938). Л. де Б. разом з 
трьома синами і групою видатних 
Львів, учених після катувань був 
розстріляний фашистським караль¬ 
ним загоном. 
ЛОНДОН (Ьопсіоп) Джек (справж. 
ім’я та прізв.— Джон Гріффіт 
Лондон; 12.1 1876, Сан-Франціс- 
ко — 22.XI 1916, Глен-Еллен, штат 
Каліфорнія) — амер. письменник, 
один із основоположників революц. 
л-ри США. Учився в Каліфорн. 
ун-ті (1896—97). Був золотошука¬ 
чем на Алясці (1897—98). У 1895— 
1901 — член Соціалістичної робіт¬ 
ничої партії, 1901—16 — Соціалі¬ 
стичної партії. Славу Л. принесли 
збірки оповідань «Син вовка» 
(1900), «Бог його батьків» (1901), 
«Діти морозу» (1902), «Віра в лю¬ 
дину» (1904) та ін.— про мужню 
боротьбу людини з суворою при¬ 
родою Півночі, з примхами долі. 
Близькі до цих оповідань повісті 
«Поклик предків» (1903), «Біло- 
зуб» (1906), роман «Морський 
вовк» (1904), цикл«Півленноморсь- 
кі оповідання» (1911). У кн. нари¬ 
сів «Люди прірви» (1903) зобразив 
картини тяжкого життя Лондон, 
пролетарів. Виступив з публі¬ 
цистичними творами «Війна кла¬ 
сів» (1905), «Що означає для мене 
життя» (1906), «Революція» (1910). 
В романі «Залізна п’ята» (1907) 
різко критикував капіталістичну 
Америку, висловив віру в перемо¬ 
гу соціалізму, створив позитивний 
образ рооітника-революціонера. 
Вершина реалізму Л.— автобіогра¬ 
фічний роман «Мартін Ідей» (1909) 
— про трагічну долю талановитого 
письменника, вихідця з народу, 
в бурж. суспільстві. Автор реалі¬ 
стичних оповідань «Мрія Дебса» 
(1909), «Сила дужого», «Мексіка- 
нець» (обидва — 1911). В романах 
«Місячна долина» (1913), «Ма¬ 
ленька господиня Великого Будин¬ 
ку» (1916), «Серця трьох» (вид. 
1920) звучить мотив примирення 
з бурж. дійсністю. Українською 
мовою твори Л. вперше з’явили¬ 
ся 1913. Серед перекладачів тво¬ 
рів Л.— Н. Романович-Ткаченко, 
М. Рильський, І. Стешенко, О. Се- 
нюк, Ю. Лісняк та ін. 
Те.: Укр. перекл.— Твори, т. 
1 — 12. К., 1969—72; Рос. перекл. 
— Собрание сочинений, т. 1 —13. М., 
1976. 
Літ.: Зорівчак Р. Джек Лондон у ви¬ 
данні «Дніпра». «Всесвіт», 1971, № 7; 
Корунець І. Джек Лондон. К., 1976; 
Денисова Т. Джек Лондон. К., 1978; 
Садагурский А. Джек Лондон. Время, 
идеи, творчество. Кишинев, 1978; 
Парчевская Б. М. Джек Лондон. 
Библиографический указатель. М., 
1969; Фонер Ф. Джек Лондон — аме- 
риканский бунтарь. Пер. с англ. М., 
1966. Р. П. Зорівчак. 

лбндон — столиця Великобрита¬ 
нії, гол. політ, і екон. центр країни. 
Розташований на Пд. Сх. Англії, 
в нижній течії р. Темзи, за 64 км 
від Північного м. Разом з перед¬ 
містями утворює найбільшу конур¬ 
бацію країни — Великий Л., який 
адміністративно виділений у мет- 
рополітенське графство. 7 млн. ж. 
(1979, з передмістями). До рим. 
завоювання Британії (40—60-і рр. 
н. е.) на місці Л. було поселення 
бриттів. З 7 ст.— центр королів¬ 
ства Ессекс. За правління Альфре- 
да Великого (9 ст.) Л. став столи¬ 
цею д-ви, що об’єднала більшу 
частину Англії. Після норманд¬ 
ського завоювання Англії 1066 ко¬ 
роль Вільгельм І Завойовник га¬ 
рантував місту привілеї (25. XII 
1066 коронувався в Л.). В 1196 
у Л. відбулося повстання проти 
заможної верхівки міста і коро¬ 
лівської адміністрації. Купці і 
ремісники Л. брали участь у бо¬ 
ротьбі за Велику хартію вільно- 
стей. У 1265 в Л. вперше скликано 
англ. парламент. Населення Л. 
брало участь в У ота Тайлера 
повстанні 1381, Кеда Джека пов¬ 
станні 1450. В 16 ст. в Л. виник¬ 
ли торг, компанії, зокрема 1555 тут 
засновано Московську компанію, 
1571 відкрито лондонську біржу. 
В Л. мало місце багато подій 
Англійської буржуазної революції 
17 століття. В 19 ст. Л.— центр 
робітн. руху, в т. ч. чартизму. 
В 1847 в Л. відбулися 1 і 2-й кон¬ 
греси Союзу комуністів, 1848 
видано «Маніфест Комуністич¬ 
ної партії». 
Л. був центром революційної 
еміграції. Тут 1849 — 83 жив 
К. Маркс (похований на Хайгетсь- 
кому кладовищі), 1870 — 95 — 
ф. Енгельс. У 1857—65 О. І. Герцен 
разом з М. П. Огарьовим видавав 
у Л. газету <Колокол>. У Л. 1864 
засновано Інтернаціонал 1-й. У 
серпні 1872 С. А. Подолинський 
був у Л., де познайомився з К. 
Марксом і Ф. Енгельсом. У 1884— 
95 в Л. жив і працював С. М. Крав- 
чинський (Степняк). Тут 1902—03 
виходила газета <Искра», відбули¬ 
ся II (частково), III і V з’їзди 
РСДРП. У 1902, 1903, 1905, 1907 
в Л. перебував В. І. Ленін. У Л. 
працювали нац. конференції руху 
<Руки геть від Росії>. У Л.на уста¬ 
новчому з’їзді 1920 засн. Компар¬ 
тію Великобританії. Під час 2-ї 
світової війни Л. зазнав бомбарду¬ 
вань нім.-фашист, авіації (загину¬ 
ло понад ЗО тис. жителів). Л.— 

ЛОНДОН 

Дж. Лондон. 

Лондон. Площа Тра- 
фальгар-сквер. 
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Лонжерони: 
1 — таврового перерізу; 
2т— коробчастого пере¬ 
різу? в 3 — швелерного 
перерізу; 4 — трубча¬ 
стий. 

один з центрів робітн. руху Вели¬ 
кобританії. У Л. проходили чис¬ 
ленні міжнар. переговори та кон¬ 
ференції, укладено численні дого¬ 
вори та угоди. У Л.— штаб-квар¬ 
тири Співдружності, очолюваної 
Великобританією, та Західноєв¬ 
ропейського союзу. На Великий 
Л. припадає бл. 20% продукції 
обробної пром-сті країни. Найроз¬ 
винутіші галузі: машинобудуван¬ 
ня, особливо автомобіле-, авіа-, 
приладобудування, а також елект- 
ротех. і радіотехнічна (вироби, 
електрокабелю, електроламп, те¬ 
леграфно-телефонної і радіотеле¬ 
візійної апаратури тощо). Важливе 
значення мають також верстато¬ 
будування і судноремонт. На ім¬ 
портній сировині працює кольоро¬ 
ва металургія, значного розвитку 
набули нафтопереробна та хім. 
пром-сть. Численні підприємства 
швейної, шкіряної, взут., мебле¬ 
вої, поліграф., фарм., цем., харч, 
та ін. галузей, пов’язаних з об¬ 
слуговуванням населення. Значна 
військ, пром-сть. Л.— вузол з-ць 
і автошляхів країни, центр міжнар. 
авіаліній (міжнар. аеропорти Хіт- 
роу і Гатуїк), один з найбільших 
світових (за вантажооборотом) 
мор. портів. Найдавніший метро¬ 
політен у світі (з 1863). В місті — 
великі банки, правління страхових, 
судноплавних, поштових та ін. 
компаній, торг, біржі, редакції 
найбільших газет. Л.— найбіль¬ 
ший культур, центр країни. Тут 
знаходяться Лондонський універ¬ 
ситет, Ун-т Сіті, Політех. ін-ти 
Сіті й Центр. Л., Королівська ака¬ 
демія драм, мистецтва, Королів¬ 
ська академія музики та ін. навч. 
заклади. Численні наук, т-ва і 
установи, у т. ч. Лондонське коро¬ 

лівське товариство по розвитку 
знань про природу, Королівська 
академія мистецтв, Брит. академія, 
Королівський інститут Велико¬ 
британії. Одна з найбільших у сві¬ 
ті Британська бібліотека. По¬ 
над ЗО музеїв, серед яких Бри¬ 
танський музей, Наук, музей, 
Брит. музей природничої історії, 
Геол. музей, Музей Лондона, 
Нац. галерея, Нац. мор. музей, 
Вікторії та Альберта музей, Тейт 
галерея та ін. Провідні драм, ко¬ 
лективи — Нац. театр, філіал 
Королівського шекспірівського 
театру; оперно-балетні театри 
— «Ковент-Г арден> і «Седлерс- 
Уеллс». З Л. пов’язані життя і 
діяльність видатних англійських 
письменників (Дж. Байрон, Дж. 
Голсуорсі, У. Теккерей, У. Шекс- 
пір, Б. Шоу, Г. Уеллс) та ін. дія¬ 
чів культури і науки. Серед 
архітектурних пам’яток Л.: замок 
Вільгельма Завойовника — Тау ер 
(11—14 ст.), Вестмінстерське абат¬ 
ство, ратуша (Гілдхол; бл. 1411— 
40, майстер Дж. Крокстон), чТемп- 
ла» (бл. 1560—70), палац Гемптон- 
корт (розпочато 1515, 1689—94, 
арх. К. Рен), <Банкетний зал» па¬ 
лацу Уайтхолл (1619—22, арх. 
І. Джонс; іл. див. до ст. Джонс І. 
т. З, с. 334), собор св. Павла (1675— 
1710, арх. Рен, іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Великобрита¬ 
нія, т. 2, с. 448—449), Грінвіцький 
госпіталь (з 1873 — Королівський 
мор. коледж; 1616—1716, арх. 
Джонс, Рен, закінчено 1728, арх. 
Дж. Ванбру та ін.), Англ. банк 
(1788—1833, арх. Дж. Соун), Бу- 
кінгемський палац (1825—ЗО, арх. 
Дж. Неш; 1831—37, арх. Е. Блор; 
1913, арх. А. Уебб), Британський 
музей (1823—47, арх. Р. Смерк), 

1 Хайгетсьие кладовище 
2 Лондонський універсиїе 
3 Британський музей 
4 Національна галерея 
5 Королівська академія мис 
6 Трафальгар- сквер 

7 Букіигемсьмий палац 
8 Вестмінстерське абатство 
9 Парламент 

10 Рада Великого Лондона 
11 Королівський концертний за 
12 Міст Ватерлоо 

13 Собор с а Павла 
14 Королівська біржа 
15 Англійський банк 
16 Тауер 
17 Лондонський міст 
18 Національний морсьи 

19 ГрЖвіцьма астрономічна обсер¬ 
ваторія (до 50-х рр. 20 ст.) 

20 Доки 
21 Ботанічний сад 
22 Палац Гемптои-иорт 
23 Аеропорт Лондон (Хітроу) 

Нац. галерея (1832—38, арх. У. 
Уілкінс), парламент (1840—52, 
арх. Ч. Беррі, О. П’юджін; 1862— 
68, арх. Е. Беррі), Скотленд-ярд 
(1888—90, арх. Н. Шо), Рада Ве¬ 
ликого Лондона (1911—22, арх. 
Р. Нотт). Споруди сучас. архітек¬ 
тури — ред. чДейлі експрес» (1932 , 
арх. Г. О- Елліс і Кларк), Коро¬ 
лівський концертний зал (1949— 
51, арх. Р. Метью, Л. Мартін), 
аеровокзал (1956, арх. Ф. Гіб- 
берд), Нац. театр (1970-і рр., арх. 
Д. Лесден). Серед численних па¬ 
м’ятників Л.: Колона Нельсона 
(Трафальгар-сквер, 1840—43, арх. 
Н. Рейлтон), <Мармурова арка» 
(Оксфорд-Стріт, з 1828, арх. Дж. 
Неш), принцу Альберту (Кен- 
сінгтон, 1863—72, арх. Дж. Г. 
Скотт), «Кенотаф» в пам’ять 1-ї 
світової війни (Уайтхолл, 1919— 
20, арх. Е. Лаченс) та ін. У Грін¬ 
вічі (окрузі Л.) до 1954 працювала 
Грінвіцька астрономічна обсер¬ 
ваторія. 
ЛОНДОН — місто на Пд. Канади, 
в пров. Онтаріо. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. 224 тис. ж. (1971). Розви¬ 
нуті трансп. і с.-г. машинобуду¬ 
вання, електротех., радіотех., хім., 
текст, і харч, пром-сть. Л.— торг.- 
фінанс. центр великого с.-г. райо¬ 
ну. Університет. 
ЛОНДОНДЄРРІ — місто в Пн. 
Ірландії (Великобританія). Заліз¬ 
нична станція, порт у гирлі р. 
Фойл. 87,5 тис. ж. (1976). Розви¬ 
нута лляна і швейна (гол. чин. 
вироби, білизни) пром-сть. Під¬ 
приємства хім. і харч, галузей. 
Університетський коледж. Засн. 
в 6 ст. під назвою Деррі, сучасну 
назву має з 1613. Л.— один із 
центрів боротьби трудящих Пн. 
Ірландії за свої громадян, і со¬ 
ціальні права. 
ЛОНДОНСЬКА конвенція 
1827. Підписана 6.УІІ представни¬ 
ками урядів Росії, Великобританії 
та Франції в період грецької на¬ 
ціонально-визвольної революції 
1821—29. Передбачала колективні 
дії трьох д-в щодо Туреччини з ме¬ 
тою припинення нею воєнних дій 
проти греків, надання Греції авто^ 
номії при умові сплати щорічної 
данини тур. султанові. Таємна 
стаття Л. к., включена на пропо¬ 
зицію Росії, враховувала можли¬ 
вість, у разі відмови султана від 
запропонованих умов, зближення 
трьох д-в з греками і, як крайній 
захід, введення військ.-мор. 
ескадри трьох д-в у Середземне 
м. Туреччина відмовилася вико¬ 
нувати вимоги Л. к., що привело 
до Наваринської битви (20.X 1827), 
в ході якої тур.-єгип. флот був 
повністю знищений. 
ЛОНДОНСЬКА ШКОЛА — на- 
прям у буржуазній політичній еко¬ 
номії, що виник серед економістів 
Лондонського ун-ту в кінці 19 ст. 
Осн. представники: У. С. Дже- 
вонс, Е. Кеннан, Ф. А. Хаєк, Л. 
Робіне. їхня концепція базується 
на суб’єктивно-психологічному тлу¬ 
маченні соціально-екон. явищ. 
Сусп. вироби. Л. ш., трактує як 
певну сукупність госп. індивідуу¬ 
мів, діяльність яких зумовлена 
стихійною грою ринку. На думку 
представників Л. ш., такі екон. 
категорії, як попит і пропозиція, 
обмін є природними і вічними. 
Внаслідок неісторичного підходу 



до оцінки сусп. явищ представ¬ 
ники Л. ш. в цілому ігнорують 
можливість контролю з боку сус¬ 
пільства над госп. розвитком, 
вважають гол. завданням екон. 
науки дослідження попиту, про¬ 
позиції і обміну. Л. ш. є одним з 
напрямів бурж. екон. думки, що 
захищає інтереси монополій капі¬ 
талістичних. Д. П. Богиня. 
ЛОНДОНСЬКЕ КОРОЛІВСЬКЕ 
ТОВАРЙСТВО по розвитку знань 
про природу — провідне наук, 
т-во Великобританії. Засн. 1660, 
затверджене Королівською хартією 
1662. Відіграє важливу роль в ор¬ 
ганізації і розвитку наук, дослід¬ 
жень. Самоуправна приватна орг- 
ція, власної н.-д. бази не має. 
Формально не пов'язана з діяль¬ 
ністю урядових наук, установ, 
здійснює вплив на розвиток науки 
в країні через своїх членів, що 
працюють у н.-д. центрах. З кінця 
60-х рр. 20 ст. т-во зміцнює зв'яз¬ 
ки з виробництвом. Виступає як 
нац. академія наук у міжнар. на¬ 
ук. асоціаціях. У 1979 налічувало 
понад 900 нац. членів, серед яких— 
рад. акад. П. Л. Капіца, і 76 іно¬ 
земних членів, у т. ч. з СРСР — 
В. А. Амбарцумян, І. М. Виногра- 
дов, А. М. ІСолмогоров, М. М. Се- 
менов. А. В. Санцевич. 
ЛОНДОНСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ — один з найбільших ун-тів 
Великобританії. Засн. 1836 за ука¬ 
зом короля Вільгельма IV як уста¬ 
нова, що мала право присуджува¬ 
ти наук, ступені студентам певних 
ун-тів країни (після відповідних 
іспитів). З 1898 виконує функції і 
вищого навч. закладу. До складу 
Л. у. ввійшли 1907 — Універси¬ 
тетський (засн. 1826) і 1910 — Ко¬ 
ролівський (засн. 1829) коледжі. 
З 1947 при ун-ті функціонує Бри¬ 
танська мед. федерація з 16 н.-д. 
ін-тами. Працюють н.-д. ін-ти по 
вивченню Півд. Америки, СІЛА, 
германознавства, археології та ін. 
У 1978/79 навч. р. у Л. у. було 9 
ф-тів: наук.-природничий, інже¬ 
нерний, екон., пед., теологічний, 
мистецтв, юрид., муз., мед.; на¬ 
лічувалось 4/ 754 студенти стаціо¬ 
нару, 29 079 — заочників. У б-ці 
(засн. 1836) бл. 1 млн. томів. 

А. В. Санцевич. 
ЛОНДОНСЬКІ ПЕРЕГОВОРИ 
1939. Проходили в обстановці пов¬ 
ної секретності між правлячими 
колами Великобританії та фашист. 
Німеччини в червні — серпні 1939. 
Організовані з ініціативи англ. 
уряду в період Московських пе¬ 
реговорів 1939. Мали на меті до¬ 
сягнення угоди з урядом Німеччи¬ 
ни щодо розподілу сфер впливу 
у світовому масштабі та спрямуван¬ 
ня гітлерівської агресії на Сх., 
гол. чином проти Рад. Союзу. При 
цьому англ. пропозиції передбача¬ 
ли збереження прав Великобрита¬ 
нії в її колоніальних володіннях, 
за Німеччиною визнавалося право 
на території Сх. і Пд.-Сх. Європи. 
Л. п. закінчилися безрезультат¬ 
но через відмову правлячих кіл 
Німеччини від обговорення англ. 
пропозицій. 
ЛОНЖЕРбН (франц. 1оп§егоп, 
від 1оп§ег — проходити вздовж) — 
1)Л. у літальному апа¬ 
раті — поздовжня балка в крилі, 
фюзеляжі, оперенні літака та 
лопаті несучого гвинта вертольота. 

Л. (мал.) надає конструкції міц¬ 
ності й жорсткості, до нього при¬ 
кріплюють нервюри, шпангоути 
та ін. елементи конструкції. 2) Л. 
в автомобілі — поздовжня 
(звичайно коритоподібного пере¬ 
різу) балка рам автомобілів, до 
якої кріплять двигун, ходову ча¬ 
стину, кузов, бампери (буфери), 
різні кронштейни тощо. 
ЛОНЖЮМб — містечко за 18 км 
від Парижа, в якому 1911 більшо¬ 
вики під керівництвом В. І. Леніна 
організували школу для підготов¬ 
ки парт, кадрів з робітників. Див. 
Партійна школа в Лонжюмо. 
ЛОПАНЬ — річка в Бєлг. обл. 
РРФСР та Харків, обл. УРСР, лі¬ 
ва притока Уди (бас. Сіверського 
Дінця). Бере початок на пд. від¬ 
рогах Середиьоросійської височи¬ 
ни. Довж. 96 км (в УРСР — 78 км). 
Площа бас. 2000 км2. Живлення пе¬ 
реважно снігове й дощове. Викорис¬ 
товують для пром. і комунального 
водопостачання. На Л.— міста 
Харків і Дергачі. 
ЛОПАРГ — поширена в науковій 
літературі назва народу саамів. 
ЛОПАТА Василь Іванович (н. 28. 
IV 1941, с. Нова Басань, тепер 
Бобровицького р-ну Черніг. обл.)— 
укр. рад. графік, засл. художник 
УРСР (з 1979). В 1964—70 навчав¬ 
ся в Київ, худож. ін-ті у В. Насія¬ 
на. Твори: триптих за мотивами 
творів Лесі Українки (1970—71); 
серії — чЖиття і творчість Г. С. 
Сковороди» (1972), ч Українські 
народні думи» (1973), чКолгоспні 
будні» (19/4), за мотивами роману 
О. Гончара чТаврія» (1977) та ін. 
Виконав іл. до книжок І. Франка, 
Ч. Айтматова, М. Садовяну. 
лопАтин — селище міського ти¬ 
пу Радехівського р-ну Львів, обл. 
УРСР. Розташований на р. Ост¬ 
рівці (прит. Стиру), за 20 км від 
залізнич. ст. Радехів. 3,4 тис. ж. 
(1980). У Л.— спиртовий та торфо¬ 
брикетний з-ди, лісництво (ви¬ 
роби. хвойно-вітамінного борош¬ 
на), міжколгоспна буд. орг-ція, 
виробниче відділення райсільгосп- 
техніки. 2 заг.-осв. школи, лікар¬ 
ня, поліклініка; Будинок культу¬ 
ри, б-ка. Вперше згадується 1366. 
ЛОПАТЙНСЬКА (Кравчуківна) 
Філомена Миколаївна (1873, Чер¬ 
нівці — 26.III 1940, Одеса) — укр. 
співачка (сопрано). В 1904 закін¬ 
чила Львів. консерваторію. В 
1890 вступила до укр. Театру то¬ 
вариства <Руська бесіда>\ 1896— 
1914 співала на сценах польс. та 
нім. опер у Львові та Чернівцях, 
1915—16 — в трупі чТернопільські 
театральні вечори», 1916—18 — 
в чТоваристві українських акто- 
рів>, 1919—23 — в галицьких та бу¬ 
ковинських укр. трупах. З серед. 
20-х рр.— на Рад. Україні, але 
через хворобу не виступала. Пар¬ 
тії: Оксана (чЗапорожець за Ду¬ 
наєм» Гулака-Артемовського), На¬ 
талка, Оксана, Ганна (чНаталка 
Полтавка», чРіздвяна ніч», чУтоп- 
лена» Лисенка), Катерина (чКате¬ 
рина» Аркаса), Роксолана (чРоксо- 
лана» Січинського). Відома як ка¬ 
мерна співачка, зокрема виконува¬ 
ла романси М. В. Лисенка на сло¬ 
ва Т. Г. Шевченка. Р. Я. Пилипчук. 
ЛОПАТЙНСЬКИЙ Лев Васильо¬ 
вич (29.11 1868, Львів — 1914) — 
укр. актор і нисьменник. Навчав¬ 
ся в Львів, ун-ті та Віденській 

консерваторії (1891—92). З 1892 — 
актор Театру товариства чРусь¬ 
ка 6есіда> у Львові, згодом — його 
директор. Ролі: Микола (чНатал¬ 
ка Полтавка» Котляревського), 
Гнат (чНазар Сто доля» Шевченка), 
Коваль (чРябина» Франка). Автор 
п’єс чДо Бразілії» (1878), чБеата 
і Гальшка», чСвекруха» (1899), 
чПараця» (1901) та ін., зб. чПеред 
і за кулісами сцени», статей про 
театр. Переклав укр. мовою твори 
К. Гуцкова, Б. Бйорнсона. 
ЛОПАТЙНСЬКИЙ Лев Григоро¬ 
вич (18.1 1842, м. Долина, тепер 
Івано-Фр. обл.— 21.VIII 1922) — 
укр. і рос. лінгвіст та етнограф, 
дослідник мов народів, що живуть 
на Кавказі. Учився в Празькому, 
потім Львів, ун-ті (закінчив 1864). 
Видав ч Народний календар на 
1865 рік». Переклав укр. мовою 
повість чес. письменника П. Хо- 
холоушека ч Косове поле». З 1866 
жив у Росії. Працював у гім¬ 
назіях у Києві, Уфі, П’ятигор¬ 
ську тощо. Був професором Тбі¬ 
ліського, а з 1919 — Бакинського 
(тепер Азербайджанський) ун-тів. 
Написав розвідки: чСуфікси ро¬ 
сійської мови. Вплив кавказьких 
мов на їх утворення» (1902), чЗа¬ 
мітки про особливості нальчиць¬ 
кого говору» (1904), чДещо про 
кумиків та про їхню мову». Уклав 
чРосійсько-кабардинський слов¬ 
ник...» (1890) та ч Кабардинську 
азбуку» (1906), автор навч. посіб¬ 
ників з лат. мови. Ю. К. Редько. 
ЛОПАТЙНСЬКИЙ Фавст Льво- 
вич (1899, Львів — 1937) — укр. 
рад. актор, режисер театру і кіно. 
Син Л. В. Лопатинського і Ф. Ло- 
патинської. Працював у трупі 
ч Тернопільські театральні ве¬ 
чора (1915—16), чМолодому те¬ 
атрі» (з 1916), Першому театрі 
Української Радянської Респуб¬ 
ліки ім. Шевченка (1920 — 21), 
<Кийдрамте> (1921 — 22), театрі 
<Березіль> (1922 — 27), Харків, 
театрі казки (1926—27). 
1926—33 — кінорежисер на Одес., 
згодом — на Київ, кіноф-ках. Ро¬ 
лі в театрі: Ярема (чГайдамаки» 
за Шевченком), Хлестаков (чРеві- 
зор» М. Гоголя), Вистави: чМаши- 
ноборці» Толлера, ч Пошились у 
дурні» Кропивницького, чСава Ча¬ 
лий» Карпенка-Карого, чЖартів¬ 
ники» О- Островського. Серед 
фільмів Л.— чВася-реформатор» 
(разом з О. Довженком, 1926), 
чСиній пакет» (1926), чВасилина» 
(1928), чСуддя Райтанеску» (1929), 
чКармалюк»(1931). Портрете. 224. 

П. К. Медведик. 
ЛОПАТЙНСЬКИЙ Ярослав Бори¬ 
сович [н. 27.Х (9.XI) 1906, Тифліс] 
— укр. рад. математик, академік 
АН УРСР (з 1965). Член КПРС 
з 1962. Онук Л. Г. Лопатинсько¬ 
го. Закінчив Азерб. університет 
(1926), працював у вузах Баку, 
Львова, Москви, Донецька. З 
1965 працює в Донецькому обчис¬ 
лювальному центрі (з 1970 — Ін-т 
прикладної математики і механі¬ 
ки) АН УРСР. Осн. праці присвя¬ 
чені теорії диференціальних рів¬ 
нянь з частинними похідними. Л. 
одержав ряд результатів у заг. тео¬ 
рії рівнянь еліптичного типу; зо¬ 
крема, в теорії крайових задач 
для еліптичних систем вивів умсь 
ву, що забезпечує зведення задачі 
до системи регулярних інтеграль- 

223_ 
ЛОПАТЙНСЬКИЙ 

Ф. М. Лопатинська. 

Л. В. Лопатинський. 

В. І. Лопата. Зустріч 
Сагайдачного з нарече¬ 
ною. Ілюстрація до ро¬ 
ману 3. Тулуб «Людо¬ 
лови». Ліногравюра. 
1972. 
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Ф. Л. Лопатинський. 

Я. Б. Лопатинський. 

Лопух павутинистий. 
Гілка з суцвіттями і 
листок. 

них рівнянь типу Фредгольма (умо¬ 
ва Л.); одержав істотні результати 
з питань розв’язності задачі Коші 
для операторних рівнянь у бана- 
ховому просторі тощо. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Жовтне¬ 
вої Революції та медалями. Держ. 
премія УРСР, 1978. 
ЛОПАТЙНСЬКИИ Ярослав Йоси¬ 
пович (19.VIII 1871, м. Долина, те¬ 
пер Івано-Фр. обл.— 14.1 1936, 
с. Гологірки, тепер Золочів. р-ну 
Львів, обл.)—укр. композитор. 
Закінчив мед. ін-т (Відень, 1898). 
Навчався музики у Львові й Відні. 
Автор опер (чЕней на мандрівці», 
1911, ч Казка скель», ч Оксана», 
дит. опера чЗірка щастя», 2 остан¬ 
ні — незакінчені), оперети, інст- 
рум., хорових (ч Вставай, Україно», 
1905), творів, романсів (бл. 100). 

П. К. Медведик. 
ЛОПАТІН Антон Іванович (18.1 
1897, с. Каменка, тепер ПНР — 
9.ІУ 1965, Москва) — рад. військ, 
діяч, генерал-лейтенант (1942), 
Герой Рад. Союзу (1945). Член 
КПРС з 1919. Н. в сел. сім’ї. В 
Рад. Армії з 1918. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1927 закінчив 
курси вдосконалення командного 
складу. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 командував армія¬ 
ми на Пд.-Зх., Сталінград., Пн.-Зх. 
і Калінін. фронтах. Після війни — 
на команд, посадах у Рад. Армії. 
В 1947 закінчив Вищі курси при 
Академії Генштабу. З 1954 — в 
запасі. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, 3 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ЛОПАТІН Герман Олександрович 
і 13 (25).І 1845, Нижній Новгород, 
тепер м. Горький — 26.ХІІ 1918, 
Петроград] — рос. революц. народ¬ 
ник. З дворян. Закінчив Петерб. 
ун-т (1866). Революц. діяльність 
почав у студентських гуртках у 
60-х рр. 19 ст. На поч. 1870 втік 
із заслання, в якому перебував 
з 1868, і виїхав за кордон (Фран¬ 
ція, Англія). Був у дружніх сто¬ 
сунках з К. Марксом і ф. Енгель¬ 
сом, перекладав 1-й том чКапіта¬ 
лу» К. Маркса рос. мовою (пере¬ 
клад завершив М. Ф. Даніельсон). 
Член Генеральної ради 1-го Інтер¬ 
націоналу (з вересня 1870). Узим¬ 
ку 1870—71 зробив невдалу спробу 
звільнити із заслання М. Г. Чер- 
нишевськозо. В 1884 спробував від¬ 
новити центр, орг-цію чНародної 
волі>. За чпроцесом 21-го» (1887) 
Л. засуджено до смертної кари, яку 
замінили довічною каторгою у 
Шліссельбурзькій фортеці. Звіль¬ 
нений під час революції 1905—07. 
ЛОПАТКА в анатомії — пар¬ 
на плеската кістка плечового поя¬ 
са хребетних тварин і людини. У 
людини Л. трикутної форми, при¬ 
лягає до задньої поверхні грудної 
клітки (від 2-го до 7-го ребра); 
передня поверхня її ввігнута. Л. 
зчленовується з головкою плечо¬ 
вої кістки та ключицею. 
ЛОПАТКА в архітектурі — 
вертикальний плескатий виступ на 
стіні будинку. Може бути кон¬ 
структивним потовщенням стіни 
або мати тільки декоративне зна¬ 
чення (як засіб для вертикально¬ 
го членування фасаду будівлі). 
На відміну від пілястри, Л. не 
має бази й капітелі. 
ЛОПАТКОВА МАШЙНА — ма¬ 
шина з робочими частинами у ви- 

гляді лопаток (лопатей) на робо¬ 
чому колесі, яка перетворює енер¬ 
гію рідини, газу або пари на енер¬ 
гію обертового вала і навпаки. До 
Л. м. належать турбіни (див. Га¬ 
зова турбіна, Парова турбіна), 
вітродвигуни, вентилятори, ком¬ 
пресори, насоси, повітродувки то¬ 
що. За конструкцією Л. м. бувають 
одно-, дво- і багатоступеневі; за 
принципом дії — активні (див. 
Активна турбіна) і реактивні 
(див. Реактивна турбіна)', за на¬ 
прямом руху рідини (газу, пари) — 
осьові, радіально-осьові, радіаль¬ 
ні та діагональні. Особливостями 
Л. м. є безперервність дії, зрів¬ 
новаженість, практично необмеже¬ 
на потужність, висока надійність, 
нескладність тех. обслуговування. 
Діють вони з постійним і змінним 
навантаженням. Основи теорії Л. 
м. розробив Л. Ейлер. Теорію 
граток крилових профілів, покла¬ 
дену в основу розрахунку лопаток 
Л. м., створили М. Є. Жуковський 
і С. О. Чаплигін. Л. м. використо¬ 
вують у пром-сті, на транспорті 
тощо. ^ І. Т. Швець. 
ЛОПАТОНбГІ МОЛЮСКИ (5са- 
рЬоросІа) — клас молюсків. Тіло 
(довж. З—12 см) двобічно-симет¬ 
ричне, вкрите раковиною, що має 
вигляд зігнутої конічної трубки. 
На голові міститься ротовий от¬ 
вір, оточений нитковидними вуси¬ 
ками — органами дотику, за до¬ 
помогою яких Л. м. також захоп¬ 
люють їжу (форамініфер та ін. 
донних безхребетних). Очі і зяб¬ 
ра відсутні. Нога пристосована для 
копання, у більшості видів на 
ній є пара бічних лопатей. 
Мантійна порожнина — на зад¬ 
ньому кінці тіла. Роздільностате¬ 
ві. Личинка — велігер. Л. м.— дон¬ 
ні тварини, ведуть риючий спосіб 
життя. 2 родини, що включають 
бл. 350 видів, пошир, в морях на 
різних глибинах; в СРСР (в пн. 
морях) — Оеп£а1ішп епіаіе, ЗірЬо- 
побепіаііит уіігеит. Л. м. зай¬ 
мають проміжне місце між чере¬ 
воногими молюсками та двостул¬ 
ковими молюсками. Іл. с. 226. 
ЛбПЕ ДЕ ВЄГА КАРПЙО Фелікс 
(1562—1635) —ісп. письменник. 
Див. Вега Карпйо Л. Ф. де. 
ЛОПІТАЛЯ ПРАВИЛО — істо- 
рично неправильна назва правила 

і- /(*) знаходження границі А = Ііш , 
х-+а 4 

коли Ііт і2 (х) = Ііш с? (х) = 0 
х-*-а х-+а 

(або <»). Якщо в околі точки х = а 
існують (х), р' (х) і В = 

і /' (х) 
= Ііш , >-г, то, за Л. п., А = 

х-+а 4 1 ; 

= В. Л. п. застосовують при зна¬ 
ходженні значень невизначених ви¬ 
разів виду 0/0, оо/оо, 0°, 1°°, оо°, 

оо—оо,^0 X °о. Знайшов це пра¬ 
вило Й. Бернуллі і ознайомив 
з ним франц. математика Г. ф. 
Лопіталя, який опублікував його 
1696 (звідси назва). 
ЛОПУХ (Агс(:іит) — рід дворіч¬ 
них трав’янистих рослин родини 
складноцвітих. Листки великі 
серцевидно-яйцевидні. Квітки дво¬ 
статеві трубчасті, пурпурові, в 
кошиках, зібраних у заг. суцвіт¬ 
тя. Плід — сім’янка з чубком. 
Бл. 10 видів, пошир, в Європі, 
Азії та Пн. Америці. В СРСР — 7 
видів, з них в УРСР —4. Найпоши¬ 

реніші Л. с п р а в ж н і й (А. Іар- 
ра) та Л. павутинистий 
(А. іотепіозит); ростуть як бур’я¬ 
ни поблизу жител, на городах, у 
садах, біля доріг тощо. Медоноси. 
Відвар з коренів використовують 
як сечогінний і потогінний засоби, 
а також при шкірних захворюван¬ 
нях, ревматизмі тощо. 
ЛОПУХбВ Олександр Михайло¬ 
вич (н. 12.IX 1925, м. Городня, те¬ 
пер Черніг. обл.) — укр. рад. живо¬ 
писець, нар. художник УРСР (з 

О. М. Лопухов. Вихор Жовтня. 1975— 
77. Центральний музей В. І. Леніна 
в Москві. 

1964), чл.-кор. АМ СРСР (з 1975). 
Член КПРС з 1969. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. В 1947—53 нав¬ 
чався в Київ, худож. ін-ті у С. 
Григор’бва, К. Єлеви та О. Шов- 
куненка. Автор картин на істори- 
ко-революц. й військ, теми. Тво¬ 
ри: «В Петроград. В. І. Ленін» 
(1953), ч Арешт Тимчасового уря¬ 
ду» (1955—57), ч Київські кому¬ 
нари. Арсенальні» (1956—60), чХай 
живе Велика Жовтнева соціалістич¬ 
на революція!» (1959—60), чВій¬ 
на» (1968—69), чМісячна соната» 
(1968—70), ч Перемога» (1973—75), 
чУ Берліні» (1974), чВихор Жовт¬ 
ня» (1975—77), чВольниця» (1978— 
79). Твори зберігаються вДМУОМ. 
Викладає у Київ, худож. ін-ті 
(з 1953), ректор (з 1973). Нагород¬ 
жений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1980. Іл. див. також на ок¬ 
ремому аркуші до ст. Історичний 
жанр, т. 4, с. 400—401. 
Літ.: Олександр Лопухов. Альбом. 
К., 1976 
ЛбПУХбВА Надія Йосипівна 
(н. 25. III 1928, с. Брусилів, тепер 
Коростишівського р-ну Житомир, 
обл.) — укр. рад. графік, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1967). В 1948— 
54 навчалася в Київ, худож. ін-ті 
в І. Плещинського та б. Касіяна. 
Твори: станкові серії — чДоля 
жінки в творах Т. Г. Шевченка» 
(1964), ч1941 рік» (1965), чЗа мо¬ 
тивами ,,Лісової пісні“ Лесі Ук¬ 
раїнки» (1967), триптихи чСінокіс» 
(1975), чСпорт» (1979); іл. та офор¬ 
млення до дит. книжок чЛадонь¬ 
ки-ла дусі» (1959), чСорока-білобо- 
ка»(1960), чОх» (1968); іл. до ро¬ 
ману П. Мирного чХіба ревуть 
воли, як ясла повні?» (1974). Іл. 
див. також на окремому аркуші 
до ст. Графіка, т. З, с. 144—145. 
ЛОРД (англ. Іогсі, від англосакс. 
ЬІаГопі — охоронець, захисник 
хліба) — 1) У середньовічній Анг¬ 
лії — феод, землевласник і сень¬ 
йор своїх васалів. Поступово зван¬ 
ня Л. стало титулом англ. вищого 
дворянства, який у 14 ст. дістава- 



До ст. Лікарські рослини. 

1. Кульбаба лікарська. 2. Герань криваво-червона. 3. Горицвіт весняний. 

4. Конвалія травнева. 5. Чебрець звичайний. 6. Бузина чорна. 

7. Наперстянка пурпурова. 8. Оман високий. 9. Брусниця. 



До ст. Лікарські рослини. 

1. Лепеха звичайна. 2. Чорниця. 3. Суниці лісові. 4. Валеріана лікарська. 

5. Астрагал шерстистоквітковий. 6. Цикорій дикий. 7. Цмин піщаний. 

8. фіалка триколірна. 9. Материнка звичайна. 



225 
ли пери королівства, що становили 
верхню палату брит. парламенту. 
З 19 ст. титул Л. надається також 
представникам великого капіталу. 
2) Складова частина офіційного 
найменування деяких вищих та 
місцевих службових осіб Велико¬ 
британії (лорд-канцлер, лорд-мер 
та ін.). 3) У 15—17 ст. складова 
частина титулу Л.-протектора в 
Англії, який присвоювався деяким 
держ. діячам, напр. регентам при 
неповнолітньому королі. 
ЛОРД КІ ПАН ГДЗЕ Костянтин 
Олександрович [н. 25.ХІІ 1904 
(7.1 1905), с. Діді-Джіхаїші, тепер 
Самтред. р-ну Груз. РСР]— груз. 
рад. письменник. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкується з 
1924. Перша зб.— «Вибрані вірші» 
(1926). Роман «Світанок Колхіди> 
(1931—52) — про утвердження но¬ 
вого життя в груз. селі, створення 
перших колгоспів. Автор роману 
<Чарівний камінь» (ч. 1, 1955— 
56, ч. 2, 1965), циклів оповідань 
<Безсмертя» (1938), «Смерть трохи 
почекає» (1968), «Моя Гаяне» 
(1969—72), сценаріїв до кінофіль¬ 
мів «Дружба» (1941), «Тінь на до¬ 
розі» (1957), «Обірвана пісня» 
(1960). Перекладач творів Т. Шев¬ 
ченка, І. Франка. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Укр. аерек л.— Зайві люди. 
X., 1930; Перша мати. X., 1930; Сві¬ 
танок Колхіди. К., 1967; Безсмертя. 
К., 1978; Рос. перекл.— Дорогу 
осилит идущий. Тбилиси, 1957; Когда 
человек один. М., 1971. 

Р. Ш. Чилачава. 

ЛОРД КІ ПАН ГДЗЕ Ніко [Микола 
Мерабович; 17 (29).ІХ 1880, с. 
Чунеші, тепер Цхалтуб. р-ну Груз. 
РСР — 25.V 1944, Тбілісі] —груз. 
рад. письменник. Вчився в Харків, 
ун-ті, з якого був виключений за 
участь у студентських демонстра¬ 
ціях (1900—02). Друкуватися по¬ 
чав 1902. В оповіданнях «Прода¬ 
сться Грузія» (1910), «Грізний во¬ 
лодар», «Лицарі» (обидва — 1912), 
циклі оповідань «Зруйновані гніз- 
да> (1916), повісті «Лихоліття» 
(1914—19) викривав звичаї буржу¬ 
азії і феод, аристократії, життя 
дворянства, що вироджується. 
Істор.-революц. повість «Зі стежок 
на рейки» (1928) — про боротьбу 
груз. народу за свободу. У повістях 
<Нескорені» (1943), «Повернення 
колишнього полоненого» (1944) 
показав героїзм груз. народу 
в роки Великої Вітчизн. війни. 
Те.: Укр. перек л.— Сільський 
зальотник. X.— К., 1931; Рос. пе¬ 
ре к л.—Избранное. М., 1956. 

Р. 111." Чилачава. 
ЛОРДбЗ (від грец. Хорббс; — зігну¬ 
тий) — викривлення (вигин) хреб¬ 
та людини в шийному і попереково¬ 
му відділах опуклістю наперед 
(див. також Кіфоз). За деяких умов 
(напр., надмірне відкладання жиру 
в черевній стінці), а також при 
деяких захворюваннях (напр., па¬ 
раліч черевних м’язів тощо) Л. 
може набувати патологічного ха¬ 
рактеру — ставати надмірним 
(див. Викривлення хребта). 
Л0Р£Н (Ьогеп) Софія (справж. 
прізв.— Ші колоне; н. 20.IX 1934, 
Рим) — італ. кіноактриса. В кіно 
почала зніматися 1949. Значні 
лі створила у фільмах реж. 
Де Сіки: «Золото Неаполя» 

(1954), «Чочара» (1961), «Альтон- 

ські в'язні» (1963), «Вчора, сьогод¬ 
ні, завтра» (1964), «Шлюб по-іта- 
лійськи» (1965), «Соняшники» 
(1970, спільна італ.-рад. постанов¬ 
ка). Знімалась у Голлівуді («Чор¬ 
на орхідея», «Любов під в’язами», 
обидва — 1958; «Ключ», 1959). 
ЛоРЕНС (Лоуренс; Ьа\угепсе) 
Дейвід Герберт (11. IX 1885, Іст- 
вуд—2.III 1930, Ване, Франція) — 
англ. письменник і літ. критик. 
У романах «Білий павич» (1911), 
«Сини й коханці» (1913), «Райдуга» 
(1915) та ін. виступив з протестом 
проти «механічної цивілізації» 20 
ст., різкою критикою вікторіанст- 
ва. Проте Л. перебільшував роль 
підсвідомого начала в людині, чим 
пояснюються натуралістичні мо¬ 
тиви його книг. Фрейдистська 
(див. Фрейдизм) концепція особи 
у Л. ослабила соціально-критич¬ 
не спрямування романів «Флейта 
Аарона» (1922), «Пернатий змій» 
(1926) та ін. Н. Ю. Жлуктенко. 
ЛОРЄнСУ-МАРКІШ — колишня 
(до 1976) назва Мапуту— столиці 
Мозамбіку. 
ЛбРЕНЦ (Лорентц; Ьогепіг) Генд- 
рік Антон (18.VII 1853, Арнем — 
4.II 1928, Гарлем) — нідерл. фізик, 
іноземний член АН СРСР (з 1925). 
В 1870—72 учився в Лейденсько¬ 
му ун-ті, з 1878 — професор цього 
ун-ту, з 1923 — директор Ін-ту 
Тейлора в Гарлемі. Виходячи з 
електромагн. теорії Дж. К. Мак- 
свелла, створив електронну теорію, 
на основі якої пояснив і передбачив 
ряд електромагн. явищ, а також 
електр., магн. і оптичних власти¬ 
востей речовини. Зокрема, Л. 
пояснив дисперсію світла; вста¬ 
новив зв’язок між показником 
заломлення світла і поляризов- 
ністю; вивів формулу для сили, яка 
діє на заряд з боку електромагн. 
поля (див. Лоренца сила); пояснив 
Зеемана явище і передбачив поля¬ 
ризацію компонент зеєманівського 
розщеплення. Л.— основополож¬ 
ник електродинаміки рухомих се¬ 
редовищ. Незалежно від ірл. фі¬ 
зика Дж. Ф. Фіцджеральда 
(1851—1901) висловив припущення 
про скорочення поздовжніх розмі¬ 
рів тіл у напрямі їхнього руху; 
запровадив просторово-часові пе¬ 
ретворення, які описують перехід 
від однієї інерціальної системи ко¬ 
ординат до іншої (див. Лоренца 
перетворення); знайшов залеж¬ 
ність маси від швидкості. Праці Л. 
відіграли, зокрема, важливу роль 
у створенні відносності теорії. 
Нобелівська премія, 1902. 
ЛбРЕНЦ (Ьогепг) Конрад (н. 
7.XI 1903, Відень) — австр. зоолог- 
етолог і зоопсихолог. Один з твор¬ 
ців науки про поведінку тварин — 
етології. Разом з Н. Тінбергеном 
розробив вчення про інстинктив¬ 
ну поведінку. Л. досліджував про¬ 
цес навчення (зокрема, відбиття 
в пам'яті) і його роль у формуван¬ 
ні поведінки дорослих тварин, по¬ 
ходження, розвиток різних форм 
спілкування тварин у філогенезі 
тощо. Іноді закономірності пове¬ 
дінки тварин Л. неправомірно пе¬ 
реносив на людину й людське су¬ 
спільство. Нобелівська премія, 
1973. 
ЛбРЕНЦА ПЕРЕТВОРЕННЯ — 
співвідношення між координатами 
і моментами часу довільної події, 
яку розглядають у двох інерці- 

альних системах відліку (ІСВ), 
що рухаються одна відносно ін¬ 
шої. Одержав 1904 Г. А. Лоренц. 
У випадку відносного руху двох 
ІСВ зі швидкістю V вздовж осі 
х і однакового напряму їхніх де- 
картових осей координат Л. п. 

мають 

У' = ?/, 

вигляд: 

2' = 2, 

х — VI 

** V1 - (У/с)г ’ 
І — Ух/С* 

V1 —<у/с) 2’ де 

X, у, 2, Ґ І х\ у\ 2', Ґ — ВІДПОВІДНО 
декартові координати і час події 
у цих ІСВ, с — швидкість світла. 
Л. п. узагальнюють перетворення 
Галілея (див. Галілея принцип 
відносності) і переходять у них 
при V «: с. З Л. п. випливають 
важливі фіз. наслідки, які ста¬ 
новлять зміст відносності теорії, 
зокрема висновок про відносність 
довжин і проміжків часу. 

П. І. Фомін. 

ЛбРЕНЦА СЙЛА — сила В, яка 
діє на заряджену частинку в 
електромагнітному полі. Фор¬ 
мулу для визначення цієї сили 
вперше одержав Г. А. Лоренц, 

вона має вигляд: Р = цЕ + 

де ц — заряд частинки; Е — напру¬ 

женість поля електр.; В — маг- 
—► 

нітна індукція; V — швидкість 
частинки відносно системи коорди¬ 
нат, в якій обчислюють величини 

Р, Е і В; с — множник, що зале¬ 
жить від вибору системи одиниць. 
У Міжнар. системі одиниць (СІ) 
с = 1, в СГС системі — електро¬ 
динамічній сталій. Перший дода¬ 
нок у правій частині формули — 
сила, що діє на частинку в електр. 
полі, другий — у магнітному. Час¬ 
то під Л. с. розуміють лише силу, 
що діє на рухому частинку в магн. 
полі. 
ЛбРЕР Микола Іванович (1795, 
Херсонщина — травень 1873, Пол¬ 
тава) — декабрист. Брав участь 
у походах рос. армії в Європу 
(1813—14). Навесні 1824 вступив 
до Північного товариства декаб¬ 
ристів. З 1825 у чині майора 
служив у Вятському піх. полку, 
яким командував П. І. Пестель. 
Став активним членом Південного 
товариства декабристів. 23.XIІ 
1825 (4.1 1826) заарештований у 
Тульчині. Засуджений до 12 років 
каторги, яку відбував на Нер- 
чинських рудниках. З 1832 після 
скорочення строку каторги жив на 
поселенні в м. Кургані (тепер 
обласний центр РРФСР). З 1837 
служив рядовим на Кавказі. Після 
виходу у відставку (1842) займав¬ 
ся літ. діяльністю. Автор «Запи¬ 
сок декабриста» (М., 1931). 
ЛбРІ, лорієві (Ьогізісіае) — роди¬ 
на півмавп. Довж. тіла 11—40 
см, очі порівняно великі, морда 
й вуха короткі, хвіст короткий або 
його немає, зубів 34—36, сосків 
1 пара. Забарвлення волосяного 
покриву сіре, буре, золотисте. 
Пошир, в Пд. і Пд.-Сх. Азії, на 
о. Шрі-Ланка, в Африці (на Пд. 
від Сахари). Л.— нічні тварини; 
живуть у лісах, живляться плода¬ 
ми, дрібними тваринами, яйцями 
птахів. Самка після 1—6-місячної 
вагітності народжує по 1—2 ма- 
ляї. Статевозрілими стають у 1,5 

ЛОРІ 

О. М. Лопухов. 

Н. Лордкіпанідзе. 

Г. А. Лоренц. 

Н. Й. Лопухова. Ар¬ 
куш з серії «Доля жінки 
у творах Т. Г. Шевчен¬ 
ка». Літографія. 1964. 

15 УРЕ. т. 6 
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Лопатоногі молюски. 
Схематичний поздовж¬ 
ній розріз лопатоногого 
молюска роду Бепіа- 
Ііит: 
1 — отвір на вершині 
раковини; 2 — статева 
залоза; З — печінка; 
4 — нирка; 5 — пери¬ 
кардій з серцем; 6 — 
церебральний ганглій; 
7 — раковина; 8 — ман¬ 
тія; 9 — вусики; 10 — 
ротовий отвір; 11 — но¬ 
га; 12— педальний ганг¬ 
лій; 13 — статоцист; 
14 — радулярний мі¬ 
шок; 15 — мантійна по¬ 
рожнина; 16 — шлунок. 

Лососеві: 
1 — чорноморський ло¬ 
сось; 2 — дунайський 
лосось. 

Лос-Анджелес. 
Вид частини міста. 

роки. Родина включає 6 родів 
з 11 видами, - з них найвідоміші 
тонкий Л. (Ьогіз Іагсіібгасіиз), тов¬ 
стий Л. (МусІісеЬиз соисап§), пото 
звичайний (Регосіісіісиз роїіо). Л. 
легко приручаються. 
ЯбРІ —спільна назва деяких пта¬ 
хів род. папугових ряду папуго¬ 
подібних. Довж. тіла до ЗО см, 
забарвлення яскраве, строкате, 
дзьоб високий, стиснутий з боків, 
язик у більшості видів має на кін¬ 
ці «щіточку» з рогових виростів, 
що є пристосуванням до живлення 
рідкою їжею (нектаром квіток, 
м’якушем плодів). Лорі пошире¬ 
ні у лісах Пд.-Сх. Індонезії, Полі¬ 
незії, Філіппінських островів, Та¬ 
сманії, Нової Гвінеї, Австралії. 
Деякі види — запилювачі рослин. 
Найбільш відомі: Л. пурпурово- 
шапковий (Ьогіиз ботісеНа), Л. 
чорношапковий (Ь. Іогу), прикра¬ 
шений лорикет (ТгісЬобІоззиз огпа- 
Ьиз). Л.— красиві птахи, добре на¬ 
слідують людську мову. їх часто 
утримують у неволі. 

М. А. Воінственський. 
ЛбРІС-МЕЛІКОВ Михайло Та- 
ріелович [1825, Тбілісі — 12 (24). 
XII 1888, Ніцца] — рос. держав¬ 
ний діяч, генерал від кавалері! 
(1875), граф (1878). Учасник Кав¬ 
казької війни 1817—64, Крим¬ 
ської війни 1853—56, рос.-тур. 
війни 1877—78. У квітні 1879 
Л.-М. призначено тимчасовим 
Харків, генерал-губернатором. У 
1880 він став міністром внутр. 
справ і шефом жандармів. За¬ 
граючи з лібералами, Л.-М. в 
той же час вдавався до репресій 
проти революціонерів. У 1881 
Л.-М. змушений був вийти у від¬ 
ставку. 
ЛОРРЄН (Ьоггаіп; справж. прїзв. 
Желле,Се11ее)Клод (1600, Шамань, 
поблизу Міркура, Лотарінгія — 
23.XI 1682, Рим)—франц. живопи¬ 
сець і гравер. З 1613 (?) навчався 
в А. Тассі в Римі. На Л. вплинула 
творчість А. Карраччі. Твори: 
«Відплиття св. Урсули» (1646), 
«Полудень» (1661), «Вечір» (1663), 
«Ранок» (1666), «Ніч» (1672) та 
ін. Твори зберігаються у зіб¬ 
раннях Франції, в Нац. музеї 
в Лондоні, ДЕ. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — місто на 
Пд. Зх. США, в штаті Каліфорнія. 
Розташований на узбережжі Ти¬ 
хого ок. Вузол з-ць і автошляхів, 
значний мор. порт, аеропорт між- 
нар. значення. 2,7 млн. ж. (1976). 
Засн. 1781 іспанцями на тер. віце- 
королівства Нова Іспанія. З 1821 — 
в складі Мексіки. В ході амери- 
кано-мексіканської війни 1846— 
48 в складі Пн. Каліфорнії анек¬ 
сований США. Л.-А.— гол. екон. 
центр Заходу США. Провідні га¬ 
лузі пром-сті — військова (вироби, 
літаків, ракет, космічних апаратів, 
радіоелектронного устаткування) 
та маш.-буд. (суднобуд., авто¬ 

складальна, електротех., приладо- 
буд., вироби, пром. устаткування, 
у т. ч. для нафт, пром-сті). Роз¬ 
винута також нафтодобувна і наф¬ 
топереробна, металург, (поблизу 
Л.-А.— великий металург, ком¬ 
бінат), хім., гумова, швейна, меб¬ 
лева, харч, пром-сть. У райо¬ 
ні Л.-А. — найбільший в США 
центр кінопром-сті {Голлівуд). Ун-т 
Гід. Каліфорнії, відділення Калі¬ 
форнійського ун-ту, Каліфорній¬ 
ський технологічний ін-т та ін. ву¬ 
зи, н.-д. лабораторії. Великі біб¬ 
ліотеки. Обсерваторія. Музеї. 
Мор. курорт. Серед споруд: Бен- 
нінг-гаус (1911) і Додж-гаус 
(1916), обидві — арх. І. Джіл; Хол- 
ліхок-гаус (тепер Муніципальна 
худож. галерея, 1913, арх. Ф. Л. 
Райт), Музей мистецтва графства 
Лос-Анджелес (1965, арх. У. Пе- 
рейра), комплекс Муз. центру 
(1967, арх. У. Беккет) та ін. 
лосЕнко Антон Павлович [ЗО. 
VII (10.VIII) 1737, Глухів, тепер 
Сум. обл.—23.ХІ (4.XII) 1773, 
Петербург] — рос. живописець, 
акад. петерб. АМ (з 1770). Украї¬ 
нець за походженням. З 1744 жив 
у Петербурзі; навчався в май¬ 
стерні І. Аргунова (1753—58) та 
АМ (1758—60). В 1760—65 продов¬ 
жував навчання в Парижі, 1766— 
69 — в Римі. Твори: «Чудесний 
улов риби» (1762), «Жертвоприне¬ 
сення Авраама» (1765), «Зевс і 
Фетіда» (1769), «Авель» (1769, 
Харків, художній музей), «Воло¬ 
димир перед Рогнідою» (1770), 
«Прощання Гектора з Андрома- 
хою» (1773), портрети (І. Шувало- 
ва, О. Сумарокова, обидва — 1760; 
актора Волкова, 1763). Зберіга¬ 
ються в ДРМ, ДТГ. З 1770 Л.— 
професор, 1772 — 73 — директор 
петерб. АМ. Іл. с.228, а також до 
ст. Андромаха, т. 1, с. 190. 
Літ.: Гаврилова Е. И. Антон Павло¬ 
вич Лосенко. Л., 1977. 
ЛОСИНІВКА — селище міського 
типу Ніжинського р-ну Черніг. 
обл. УРСР, за 6 км від залізнич. 
ст. Лосинівка. 5,4 тис. ж. (1980). 
У Л.— цегельний та маслоробний 
з-ди, птахоінкубаторна станція, 
виробниче відділення райсільгосп- 
техніки. 5 заг.-осв. та музична шко¬ 
ли, лікарня; Будинок культури, 
2 б-ки. На околицях Л. виявлено 
поселення часів Київської Русі. 
Вперше згадується 1627. 
ЛОСОВЙЙ — гірський хребет 
у Карпатах Українських, у межах 
Чернів. обл. УРСР. Розташований 
між р. Черемош та його притокою 
Путилою. Вис. 1429 м. Схили кру¬ 
ті, розчленовані річковими долина¬ 
ми. На вершинах хребта — гір¬ 
ські луки. 
ЛОСбСЕВІ, лососі (Заішопісіае)— 
родина риб ряду лососеподібних. 
Тіло довж. до 150 см, вкрите дріб¬ 
ного лускою, жива маса до 60 кг, 
бічна лінія повна, є жировий пла¬ 
вець. Під час нересту тіло деяких 
Л. набуває яскравого «шлюбного» 
забарвлення. Поширені в морях, 
прісних водоймах Пн. півкулі, ряд 
видів акліматизовано в Пд. пів¬ 
кулі, але всі Л. нерестять у пріс¬ 
них водах. Родина об’єднує 9 родів, 
3 них у водоймах СРСР поширено 
7 родів з 36 видами, в т. ч. в УРСР 
— 2 роди з 4 видами і підвидами: 
1) благородний лосось (Заішо) — 
чорноморський лосось (5. ІгиПа 

ІаЬгах), струмкова і райдужна 
форелі; 2) таймень (НисЬо) — 
лосось дунайський та ін. Л.— цін¬ 
ні пром. риби, об’єкти штучного 
риборозведення і акліматизації. 
Найбільше пром. значення мають 
тихоокеанські лососі {кета, гор¬ 
буша, нерка, чавича та ін.). Крім 
смачного м’яса, Л. дають т. з. 
червону ікру. 
ЛоССЬКИЙ (Лоський) Володи¬ 
мир Аполлонович [18 (ЗО).VI 1874, 
Київ — 6. VII 1946, Москва] — 
рос. рад. співак (бас), режисер і 
педагог, засл. арт. Республіки 
(з 1925). В 1897—1900 навчався 
в муз. уч-щі Київ, відділення Рос. 
муз. т-ва (1902—06 — його викла¬ 
дач). У 1901—05 — соліст Київ, 
опери, 1906—32 (з перервами) — 
Великого театру (1934—36; 1943— 
46 — режисер). Працював також 
в Одес. (1918—20, 1937-40), 
Свердл., Тбіліському, Ленінгр. те¬ 
атрах опери та балету. Партії: 
Писар («Майська ніч» Римського- 
Корсакова), Скула («Князь Ігор» 
Бородіна), Варлаам («Борис Году- 
нов» Мусоргського); вистави: «Бро¬ 
неносець ,,Потьомкін“» О- Чишка, 
«Щорс» Б. Лятошинського (обид¬ 
ві — в Одесі) та ін. Викладав у 
Київ, і Одес. консерваторіях. 
ЛбССЬКИИ (Лоський) Микола 
Онуфрійович [24.XI (6.XII) 1870, 
Кресловка, поол. Вітебська — 24.1 
1965, Сен-Женев’єв-де-Буа, Фран¬ 
ція]—рос. філософ-ідеаліст, пред¬ 
ставник інтуїтивізму і персоналіз¬ 
му. Професор Петерб. ун-ту. З 
1922 — в еміграції. Спираючись на 
релігію, прагнув створити універ¬ 
сальну теорію про світ як «єдине 
ціле», в основі якого лежить мі¬ 
стично витлумачена особистість, 
що творить усе існуюче. Пізнан¬ 
ня, за Л., здійснюється за допомо¬ 
гою інтелектуальної, чуттєвої або 
містичної інтуїції. Л.— автор 
праць з філософії, психології, ло¬ 
гіки, етики. В ряді публікацій 
фальсифікував розвиток філос. 
думки в СРСР. /. П. Головаха. 
ЛОСЬ Федір Євдокимович [6 
(19).VI 1908, с. Півнівщина, тепер 
Городнянського р-ну Черніг. обл. 
— 21 .VII 1980, Київ] — укр. ра¬ 
дянський історик, доктор істор. 
наук (з 1953), професор (з 1954), 
засл. діяч науки УРСР (з 1969). 
Член КПРС з 1940. В 1931 закін¬ 
чив Черніг. ін-т соціального ви¬ 
ховання. З 1935 — в Ін-ті історії 
АН УРСР (1948—58 — заст. ди¬ 
ректора по наук, частині). Одночас¬ 
но працював у вузах Києва. Ав¬ 
тор праць з історії України періо¬ 
ду капіталізму. Редактор і спів- 

К. Лоррен. Морська гавань під час 
заходу сонця. Дувр. Париж. 
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автор підручників з історії УРСР 
для серед, школи і вузів УРСР. 
ЛОСЬ (Аісез) — рід ссавців роди¬ 
ни оленячих ряду парнокопитних. 
1 вид — Л. звичайний (А. аісез) 
пошир, в Євразії, Пн. Америці. 
Довж. тіла до 3 м, вис. в холці до 
2,3 м, маса самців до 570 кг; самки 
менші. Кінцівки довгі, тулуб ко¬ 
роткий, голова велика, видовжена, 
верхня губа нависає над нижньою, 
на горлі є довгий шкірний виріст 
(«сережка»), у самців великі (роз¬ 
мах до 1,5 м, маса до 20 кг), зви¬ 
чайно лопатоподібні роги. Забарв¬ 
лення волосяного покриву темно- 
буре. Мешканець лісів, живе пере¬ 
важно у вологих, заболочених міс¬ 
цях. Живиться влітку трав’янисти¬ 
ми рослинами, взимку — корою 
дерев та кущів. Л. живуть пооди¬ 
ноко або групами по 3—5 особин. 
Гін у вересні — жовтні. Самка 
після 225—240-денної вагітності 
народжує 1—2 лосенят. Статево¬ 
зрілими стають у 3-річному віці. 
Тривалість життя бл. 20 років. Пе¬ 
ребуває під охороною. 
ЛОТ — біблійний персонаж, не¬ 
біж міфічного патріарха Авраама. 
За легендою, жив у палестинському 
місті Содомі, мешканці якого, 
як і сусідньої Гоморри (див. 
Содом і Гоморра), своєю розбеще¬ 
ністю прогнівили бога Ягве, за 
що він знищив їх вогнем і земле¬ 
трусом, подарувавши життя лише 
праведній родині Л. Однак їй 
було наказано залишити місто і 
не оглядатися на палаючий Со¬ 
дом. Проте жінка Л. зупини¬ 
лась і оглянулася, за що нібито 
була перетворена оогом на стовп 
солі. Звідси виник вираз — ««остов¬ 
піла, як жінка Лотова». 
ЛОТ (голл. Іооб) — прилад для 
вимірювання глибин моря, озера, 
річки з борту судна. Розрізняють 
ручний Л. (для вимірювання глиб, 
до 50 м), механічний Л. (до 200 
м) та гідроакустичний {ехолот). 
Ручний Л. являє собою гирю, при¬ 
в’язану до тросу, поділеного на 
метри або фути. Мех. Л. склада¬ 
ється з глибиномірної трубки з від¬ 
критим нижнім кінцем, який.зану¬ 
рюють у воду; за допомогою її 
вимірюють гідростатичний тиск. 
Принцип дії ехолота базується на 
вимірюванні часу проходження 
звукових сигналів від приладу до 
дна й назад. 
ЛбТАРЄВ Володимир Олексійо¬ 
вич [н. 2 (15).XI 1914, Александ- 
ровськ-Грушевський, тепер м. Шах¬ 
ти Ростов, обл.] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі механіки, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1976), Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1974). Член КПРС 
з 1946. Закінчив (1939) Харків, 
авіац. ін-т, працював на з-дах кон¬ 
структором і ведучим конструк¬ 
тором. 
Осн. галузь діяльності — роз¬ 
робка і створення газотурбінних 
двигунів. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, іншими орденами, 
медалями. Ленінська премія, 1960. 
Державна премія СРСР, 1948, 
1976. 
ЛОТАРІНГІЯ — історична область 
на Пн. Сх. Франції. Гол. міста 
— Нансі та Мец. На тер. су час. 
Л. в ході розпаду Франкської дер¬ 
жави виникло королівство Л. (наз¬ 
ва походить від імені першого ко¬ 
роля Лотаря II). З 925 Л.— гер¬ 

цогство у складі Нім. королівства 
(959 поділено на 2 герцогства — 
Нижню Л. та Верх. Л.). Герцогст¬ 
во Нижня Л. згодом увійшло до 
складу Бельгії та Нідерландів. 
Герцогство Верх. Л. відповідало в 
основному істор. області Л.(з 12 ст. 
називалося також герцогством Л.). 
З 13 ст. воно в різний час підляга¬ 
ло <Священній Римській імперії», 
Франції, польс. короні. За Франк¬ 
фуртським миром 1871 Сх. Л. 
було приєднано до Німеччини, 
за Версальським мирним догово¬ 
ром 1919 повернуто Франції. В 
роки 2-ї світової війни Л. 1940—45 
була анексована фашист. Німеччи¬ 
ною, 1945 — повернута Франції. 
ЛОТЕРЕЯ (італ. ІоПегіа) — рози- 
граш речей або грошових сум по 
білетах. Один з видів Л.— Л.-але¬ 
грі (інша назва — Л.-««спринт»), 
в якій розігрування проводиться 
безпосередньо після купівлі біле¬ 
та. В СРСР — одна з форм залу¬ 
чення вільних коштів населення 
на добровільних засадах для за¬ 
гал ьнонар. потреб. Проводиться за 
рішенням Ради Міністрів СРСР 
або Ради Міністрів союзної рес¬ 
публіки. 
ЛСЗТИКОВЕ (до 1912 — Іванівсь- 
кий Рудник, до 1919 — селище Гус- 
тав) — селище міського типу Сло- 
в’яносербського р-ну Вороши- 
ловгр. обл. УРСР, за 2 км від за- 
лізнич. ст. Слов’яносербськ. 4,4 
тис. ж. (1980). У Л.— будинок 
побуту, середня школа, мед. ам¬ 
булаторія, клуб, б-ка. Селище 
назване на честь більшовика В. П. 
Лотикова. Засн. на поч. 20 ст. 
ЛОТГК — безнапірний водовід не¬ 
замкнутого поперечного перерізу. 
Найпоширеніші Л. гідротехнічні, 
їх споруджують для цілей гідро¬ 
енергетики (див. Деривація), во¬ 
допостачання, осушування (див. 
Дренаж) і зрошування земель, як 
лісоспуски (див. Лісопропускні 
споруди) або рибоходи (див. Ри¬ 
бопропускні споруди). Є також Л. 
гідравлічні, або лабораторні, за¬ 
стосовувані для дослідних або 
навч. цілей. Гідротех. Л. виготов¬ 
ляють з деревини, залізобетону, 
бетону, каменю, сталі, гідравліч¬ 
ні — з пластмас або скла. їхній 
поперечний переріз — прямокут¬ 
ної, трапецоїдної, трикутної або 
криволінійної форми. Розміщують 
Л. на поверхні землі або на еста¬ 
кадах. Див. також Акведук. 
ЛбТОС (№ІитЬо) — рід рослин 
родини лотосових (об’єднуваної 
іноді з род. лататтєвих). Багато¬ 
річні водяні трави з розгалуженим 
кореневищем. Листки трьох типів: 
лусковидні — підводні; округлі 
плескаті — плаваючі та великі, 
щитовидні, дещо ввігнуті, на пря¬ 
мих черешках, зверху вкриті вос¬ 
ковим нальотом — надводні. Квіт¬ 
ки одиночні, піднімаються на дов¬ 
гих квітконосах вище листків. 
Плід — конусовидний з численни¬ 
ми горішками. 2 види: Л. г о р і - 
хоносний. або індійсь¬ 
кий (М. писігегиш), пошир, в Іра¬ 
ні, Індії, Китаї, країнах Індоки¬ 
таю, Філіппінських о-вах, на Пд. 
Японії, на о. Шрі-Ланка, пн.-сх. 
частині Австралії, в СРСР — у 
дельті Волги, в Закавказзі і на 
Далекому Сході, та Л. жовтий 
(М. Іиіеа)— в приатлантичній част. 
Пн. і Центр. Америки і на Гавайсь- 

ких о-вах<. Л. горіхоносний куль¬ 
тивують заради їстівних корене¬ 
вищ і насіння та на корм с.-г. тва¬ 
ринам і птиці. Його черешки і 
проростки містять отруйний алка¬ 
лоїд нелумбін. Єгипетський Л. 
і блакитний Л. належать до роду 
латаття. Іл. с. 228. 
лотецький Антін Львович 
(1881—28.У 1949, Львів) — укр. 
письменник. Автор творів для ді¬ 
тей і юнацтва, написаних на сюже¬ 
ти нар. казок та істор. легенд. Пер¬ 
ша зо. оповідань — «Цвіти з поля» 
(1907). Твори Л. відзначаються 
цікавими сюжетами, знанням ди¬ 
тячої психології, проте деякі з них 
позначені дидактизмом, рисами на¬ 
ціоналістичної романтики, релі¬ 
гійним моралізаторством. 
Те~ Котигорошок. Львів, 1946. 
ЛоТЦЕ (Ьоіге) Рудольф Герман 
(21.V 1817, Баутцен — 1.УІІ 1881, 
Берлін) — нім. природодослідник, 
філософ, психолог. Досліджуючи 
питання медицини, фізіології («Ме¬ 
дична психологія», 1852, та ін.), 
схилявся до механістичного мате¬ 
ріалізму, критикував віталізм. 
У філос. працях («Мікрокосм», 
1856—64; «Система філософії», 
1874—79,та ін.)розвивав ідеї об’єк¬ 
тивного ідеалізму Г. В. Лейбніца, 
І. Канта. Л. дуалістично відокрем¬ 
лював діяльність людського тіла 
від проявів духовного життя, до¬ 
пускав безсмертя душі, створення 
світу богом. В теорії пізнання від¬ 
стоював незалежність свідомості 
від буття, вважаючи, що свідо¬ 
мість не може вийти за межі 
суб’єкта. Л. ввів у філософію і 
психологію поняття «значимість» 
і «цінність». Критичні думки щодо 
вчення Л. висловив О. О. Потеб¬ 
ня. В. А. Роменець. 
ЛбУЕЛЛ (Ьо^еіі) Роберт (1.ІІІ 
1917, Бостон — 1978) — амер. по¬ 
ет. Вірші Л. ліричні, напов¬ 
нені гуманістичними ідеями. Збір¬ 
ки «Країна неправдоподібності» 
(1944), «Замок лорда Вієрі» (1946), 
«Вірші 1938—1949» (1950), «Мли¬ 
ни Каваного» (1951), «Насліду¬ 
вання» (1961), автобіографічна кни¬ 
га «Етюди про життя» (1959). Ав¬ 
тор зб. віршів соціально-критично¬ 
го спрямування «Полеглим за Со¬ 
юз» (1964). Виступав проти війни 
США у В’єтнамі. Т. Н. Денисоеа. 
ЛоУРЕНС (Лоренс; Ьа^гепсе) 
Ернест Орландо (8. VIII 1901, 
Кантон, Пд. Дакота — 27.VIII 
1958, Пало-Альто, Каліфорнія) — 
амер. фізик. Закінчив Йєльсь- 
кий ун-т (1925). З 1928 працював у 
Каліфорнійському ун-ті (з 1930 — 
професор), з 1936 — директор Ра¬ 
діаційної лабораторії цього ун-ту. 
Праці в галузі прискорюваль- 
ної техніки, ядерної фізики і її 
застосувань, зокрема в біології 
та медицині. В 1930 висунув ідею, 
а потім збудував (спільно з амер. 
вченим Н. Едлефсеном) першу мо¬ 
дель циклотрона. В 1933 одержав 
дейтрони і дослідив реакції, які 
відбуваються під їхньою дією. 
Брав участь у створенні атомної 
бомби. Нобелівська премія, 1939. 
ЛОУРЕНСІЙ (Ьа^гепсіиш; за 
ім’ям Е. О. Лоуренса), Ьг — штуч¬ 
но одержаний радіоактивний хім. 
елемент, ат. н. 103; належить до 
актиноїдів. Стабільних ізотопів 
не має. Вперше Л. (ізотоп 256Ьг) 
синтезовано 1965 в СРСР (Дубна) 

ЛОУРЕНСІЙ 

і І 

Лорі: 1 — тонкий лорі; 
2 — товстий лорі; 3 — 
пото звичайний. 

Лорі. Прикрашений 
лорикет. 

Лось звичайний 
(на передньому плані— 
самець). 

15' 
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ЛОУСОН 

А. П. Лосенко. Володи¬ 
мир перед Рога і дою. 
1770. Державшій Ро¬ 
сійський музей в Ленін¬ 
граді. 

Лотос горіхоносний. 

Лоцман 

опромінюванням америцію (МвАш) 
прискореними іонами кисню (“О). 
Найбільш довгоживучий — ізотоп 
а60Ьг з періодом піврозпаду бл. З 
хв одержали амер. вчені 1971 в 
Берклі. 
ЛоУСОН (Лосон; Ьа\У5оп) Генрі 
Арчібалд [17.VI 1867, Гренфелль- 
ські золоті копальні, колонія (те¬ 
пер штат) Новий Південний Уельс 
— 2.IX 1922, Сідней] — австрал. 
письменник, один із зачинателів 
реалізму в австрал. л-рі. Друку¬ 
ватися почав 1887 (вірш « Пісня 
республіки»). Автор публіцистич¬ 
них есе, статей, сатиричних вір¬ 
шів, ліричних пісень. Революц. 
вірші «Червоний прапор», «Гімн 
соціалістів», «Обличчя серед місь¬ 
ких вулиць», «Піднімайся, люде 
робітничий!» стали нар. піснями, 
бойовими гімнами робітників. У 
новелах (їх бл. 300) створив пози¬ 
тивний образ австрал. трудівника. 
Збірки новел «Поки закипає ка¬ 
занок» (1896), «На дорогах», «За 
огорожами» (обидві — 1900), «Джо 
Вільсон та його товариші» (1901), 
«Діти чагарів» (1902). 
Те.: У кр. аерек л.— Тут місце не 
для жінки та інші новели. К., 1970; 
Р,о с. п е р е к л.— Австралийские 
рассказьі. М., 1956; Избранньїе стихи. 
М.. 1959; Рассказьі. М., 1976. 
Літ.: Петриківська А. С. Класик ав¬ 
стралійської новели Генрі Лоусон. 
«Радянське літературознавство», 1967, 
N6 6; Петриковская А. С. Генри Лоу¬ 
сон и рож де ниє австралийского рас- 
сказа. М., 1972. Р. П. Зорівчак. 
ЛОУСОН (Лосон; Ьа^зоп) Джон 
Гоуард (25.IX 1895, Нью-Йорк — 
1976, там же) — амер. драматург, 
мистецтвознавець. П’єси «Гучно¬ 
мовець», «Інтернаціонал» (обидві — 
1927), «Маршова пісня» (1937) — 
одні з перших амер. соціаль¬ 
них драм. У книгах «Теорія і прак¬ 
тика створення п’єси» (1936), «Кі¬ 
нофільми в боротьбі ідей» (1953) 
та ін. показав роль Голлівуда в 
пропаганді реакц. ідей амер. бур¬ 
жуазії. Автор сценаріїв фільмів 
«Серце Іспанії» (1937), «Блокада» 
(1938), «Контратака» (1945). Ак¬ 
тивний борець за мир, дружбу з 
Рад. Союзом, зазнавав гоніння з 
боку амер. реакціонерів. 
Те.: Рос. аерек л.— Фильм — 
творческий процесе или язик и струк¬ 
тура фильма. М., 1965. 

Т. Н. Денисова. 
ЛОФОТЄНСЬКІ ОСТРОВИ — 
архіпелаг у Норвезькому м., по¬ 
близу пн.-зх. берегів Скандінавсь¬ 
кого п-ова. Належать Норвегії. 
Складаються з 4 великих і значної 
кількості малих островів. Пл. 1,2 
тис. км2. Береги скелясті, роз¬ 
членовані фіордами. Поверхня го¬ 
риста, заввишки до 1161 м. Гір¬ 
сько-тундрова рослинність, зарості 
вересу. Рибальство (оселедці, трі¬ 
ска), вівчарство. 
ЛОХ — рід рослин родини маслин¬ 
кових. Те саме, що й часлинка. 
ЛбХВИЦЯ, Суха Лохвиця — річ 
ка в УРСР, у межах Полтав. обл. 
права притока Сули (бас. Дніп¬ 
ра). Довж. 63 км, площа бас. 491 
км2. Живлення дощове й снігове. 
Використовують для водопостачан¬ 
ня і зрошування. На Л— ^ шлю- 
зів-регуляторів; місто Лохвиця. 
поблизу якого знайдено могиль¬ 
ник Черняхівської культури (2—5 
ст. н. є.), городища часів Київ¬ 
ської Русі та ін. аохеологічні па¬ 
м’ятки. 

ЛбХВИЦЯ — місто Полтав. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Лохвиці 
(бас. Дніпра), за 12 км від заліз- 
нич. ст. Сула. Вузол автомоб. 
шляхів. Вперше згадується в істор. 
джерелах 1320. В 16о4 Л. у складі 
Лівобережної України возз’єдна¬ 
но з Росією. В 1904 в Л. була ство¬ 
рена підпільна організація РСДРП. 
Рад. владу встановлено 9 (22). 1 
1918. В роки Великої Вітчизн. 
війни в період нім.-фашист, оку¬ 
пації Л. (12.IX 1941—13.ІХ 1943) 
в місті діяли підпільний райком 
партії, об’єднаний Лохвицько-Сен- 
чанський підпільний парт, центр 
(створений в листопаді 1942), в 
районі — партизанський загін. 
У місті — швейна і харчосмакова 
ф-ки, цегельня, пром. комбінат 
і комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Мед. і тех. (швейної про¬ 
мисловості) уч-ща, 5 заг.-осв., 
музична і спорт, школи, 2 лікар¬ 
ні. Будинок культури, кіно¬ 
театр, б-ка, краєзнавчий музей. 
Пам’ятники В. І. Леніну, Г. Ско¬ 
вороді (скульптор І. Кавалерід- 
зе), А. Ю. Тесленкові (скульптор 
І. Коломієць). В Л. народилися 
заслужений діяч науки УРСР 
А. Г. Васютпинський, академік 
АН УРСР В. М. Гордон, рад. ком¬ 
позитори 3. О. Дунаевський та 
І. О. Дунаевський, вчений-біолог 
Я. К. Кайданов, укр. рад. скульп¬ 
тор Г. Л. Пивоваров. 
ЛбХВИЦЬКИЙ Кіндрат Андрійо¬ 
вич [9 (20).III 1774 (за ін. дани¬ 
ми — 1775) — п. в кін. 30-х рр. 
19 ст.] — укр. археолог. З 1823 жив 
у Києві, де провадив археол. 
дослідження. В 1824 Л. відкрив 
фундамент Десятинної церкви, 
1832 розкопав руїни Золотих во¬ 
ріт, 1833 під час розкопок фортеч¬ 
ного валу на тер. Києва виявив 
сліди церкви святої Ірини, збудо¬ 
ваної за князювання Ярослава 
Мудрого. Л. зібрав цінну колек¬ 
цію монет і медалей. 
ЛбХВИЦЬКИИ РАЙбН — у пн. 
частині Полтав. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 1,3 тис. км2. 
Нас. 62,4 тис. чол. (1980). У районі 
— 88 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 2 міським і 18 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — м. 
Лохвиця. 
Поверхня району рівнинна. Ко¬ 
рисні копалини: газ, нафта, торф, 
глина, пісок. Річки — Сула з прит. 
Лохвиця. Грунти в осн. чорнозем¬ 
ні. Розташований у лісостеповій 
зоні. Ліси (дуб, липа, вільха, 
осика, клен) займають 11,5 тис. га. 
Найбільші підприємства району: 
Лохвицький цукровий і спирто¬ 
вий комбінати, сухого знежире* 

ного молока і масла, кормових 
дріжджів, комбікормовий і хлібний 
з-ди (усі — в м. Червонозаводсь- 
кому), торфопідприємство (с. Ги- 
ряві Ісківці). Комбінат побутового 
обслуговування (Лохвиця). Зем¬ 
леробство має зерново-буряківни¬ 
чий, тваринництво — мол.-м’ясний 
напрями. Площа с.-г. угідь 1979 
становила 95,6 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 80,7 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, жито, ку¬ 
курудза, гречка, соняшник, цукр. 
буряки, овочеві і картопля. Садів¬ 
ництво. У тваринництві розвинуті 
скотарство, свинарство, вівчарство, 
птахівництво, бджільництво. В Л.р. 
— 15 колгоспів, 3 радгоспи, між¬ 
районне об’єднання по виообн. яло¬ 
вичини, міжколг. птахооб’єднання, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізничні станції: 
Сула, Лохвиця, Юсківці, Сенча. 
Автомоб. шляхів — 450 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 278 км. 
У районі — 35 заг.-осв., З муз. і 
спортивна школи, мед. і тех. (швей¬ 
ної пром-сті) уч-ща (Лохвиця), 
технікум харч, пром-сті (Червоно- 
заводське ); о7 лік. закладів, у т. ч. 
10 лікарень. 20 будинків культури, 
33 клуби, кінотеатр, 52 кіноуста¬ 
новки. 52 б-ки; музеї: краєзнав¬ 
чий (Лохвиця), літ.-меморіальний 
А. Ю. Тесленка в с. Харківцях, де 
він народився. В цьому ж селі 
народився укр. рад. письменник 
О. Ф. Коломієць, у с. Яхниках — 
укр. рад. письменник В. М. Яро¬ 
шенко, в с. Токарях —укр. фоль¬ 
клорист і етнограф В. П. Мило- 
радович, у с. Луценках — укр. 
рад. поет і критик Я. Г. Савчен- 
ко, у с. Христанівці — укр. рад. 
поетеса X. Д Литвиненко. В Л. р. 
видається газ. «Зоря» (з 1919). 

П. М. Ступник. 

ЛОХВИЦЬКИЙ СПИРТОКОМ 
бінАт — підприємство спиртової 
пром-сті. Розташований в м. Чер- 
вонозаводському Лохвицького р-ну 
Полтав. обл. Буд-во спиртового 
з-ду почато 1932. 3-д введено в 
дію 1934, 1937 його перетворено 
на комбінат. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45 комбінат за¬ 
знав великих руйнувань. Відбудо¬ 
ва почалася 1944, закінчилася 1946. 
За післявоєнні роки на Л. с. збудо¬ 
вано ряд нових цехів. Продукція 
підприємства: спирт-ректифікат 
найвищої очистки, дріжджі хлібо¬ 
пекарські, зріджений двоокис ву¬ 
глецю, ацидин (єдине в СРСР ви¬ 
роби.), глютамінова к-та, упарена 
барда. Більшість вироби, процесів 
механізовано. Ю. П. Полулях. 
ЛбХВИЦЬКИЙ ЦУКРбВИЙ 
КОМБІНАТ Розташований в м. 
Червонозаводському Лохвицького 
р-ну Полтав. обл Буд-во цукр. 
з-ду почато 1928: першу продукцію 
одержано 1929 (проектна потуж¬ 
ність з-ду 20 гис. ц переробки цукр. 
буряків за добу). В 1930 в резуль¬ 
таті приєднання до цукр. з-ду 
радгоспу утворено Л. ц. к. В 1937 
потужність з-ду досягла 36 тис. и 
переробки цукр. буряків за добу. 
Піт час Великої Вітчизн війни 
1941—45 з-д зазнав великих руйну¬ 
вань. За післявоєнні роки підпри¬ 
ємство реконструйовано, механізо¬ 
вано і автоматизоване виробничі 
процеси. У 1979 потужність ком 
бінату становила 93,3 тис. ц пере¬ 
робки цукр. буряків за добу. Про- 
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дукція підприємства: цукор-пісок, 
сушений жом, свіжий жом, кормо¬ 
ва патока. Л. ц. к. нагороджено 
орденом Леніна (1966). 

В. В. Борійчук. 
ЛОХЙНА, буяхи, голубика (Уас- 
сіпиш иіівіпозит) — рослина ро¬ 
дини брусничних. Кущик від ЗО 
до 100 см заввишки. Листки ціло¬ 
краї, шкірясті, на зиму опадають. 
Квітки білі або рожеві. Ягоди тем¬ 
но-сині з сизуватим нальотом, їстів¬ 
ні. Поширена в Пн. півкулі. Росте 
в тундрі в мокрих соснових і ду¬ 
бово-соснових лісах, в горах — в 
субальпійській і альпійській зо¬ 
нах; в УРСР зустрічається в пн. 
частині правобережного Полісся, 
в Карпатах. Ягоди містять цукри 
(5,18%), кислоти (понад 1%), ві¬ 
тамін С, каротин; їх споживають 
у свіжому і сушеному вигляді, а 
також використовують для виго¬ 
товлення варення, вина тощо. На 
Крайній Пн. ягоди Л.— проти¬ 
цинготний засіб. 
ЛбЦІЯ (від голл. Іоосізеп — вести 
корабель) — 1) Розділ науки про 
судноводіння, який стосується 
умов плавання водними шляхами 
та навігаційних особливостей цих 
шляхів, а також принципів вико¬ 
ристання карт і навігаційних по¬ 
сібників. 2) Докладний опис вод¬ 
них шляхів, берегів, умов і правил 
плавання, встановленого навіга¬ 
ційного устаткування, гідрометео¬ 
рологічних умов тощо. Л. наз. і 
книгу з таким описом. Див. також 
Аеролоція. 
ЛбЦМАН (голл. іоосізтап) — 
службова особа, добре знайома з 
умовами плавання в певному ра¬ 
йоні моря, річки, каналу або пор¬ 
ту. Допомагає капітанові прово¬ 
дити судна в небезпечних або тру- 
днопрохідних місцях цього району. 
ЛбЦМАН (Маисгаїез сіисіог) — 
риба родини ставридових. Довж. 
тіла до 60 см. Характерна ознака — 
смугасте забарвлення (5—7 попе¬ 
речних темних смуг). Морська 
пелагічна хижа риба. Живиться 
дрібного рибою і ракоподібними. 
Л. поширений у тропіч. і субтро- 
піч. водах, зрідка заходить в Чор¬ 
не і Балт. моря; часто супроводить 
на далекі віддалі (звідки й назва) 
пароплави і великих риб, гол. чин. 
акул, які цю рибу не чіпають. 
Нерест у відкритому морі. Пром. 
значення не має. 
ЛОШКАРЬдВ Михайло Олек¬ 
сандрович [н. 11(24).І 1913, Орен¬ 
бург] — український рад. хі¬ 
мік, чл.-кор. АН УРСР (з 1967), 
засл. діяч науки УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1943. В 1936 закін¬ 
чив Урал, індустріальний ін-т. 
З 1948 — зав. кафедрою Дніпроп. 
хім.-технологічного ін-ту (1951— 
72 — ректор). Осн. наук, праці сто¬ 
суються електрохімії, зокрема кі¬ 
нетики електрохім. процесів. Роз¬ 
робив теорію впливу поверхнево- 
активних речовин на кінетику 
електродних процесів, досліджу¬ 
вав катодні виділення металів. 
Нагороджений орденами Леніна 
і Трудового Червоного Прапора. 
ЛбШМІДТА ЧИСЛб, АГі. — 
кількість молекул уїм* ідеаль- 
ного газу при нормальних умо¬ 
вах, дорівнює 2,687 • 1025 м“3. 
Л. ч. визначається за формулою: 
ІЇЬ = Иа/Уіі, де АІА — Авогадро 
число, Уц — об’єм 1 моля газу. 

Названо за ім’ям австр. фізика 
Й. Лошмідта (1821—95). 
ЛбШОНЦІ (Ьозопсгі) Пал (н. 
18.IX 1919, с. Больго, обл. Шо- 
модь) — держ. і політ, діяч УНР, 
Герой Соціалістичної Праці УНР 
(з 1954). Член Угор. соціалістичної 
робітн. партії (УСРП) з 1945. 
В 1960—67 — міністр с. г. УНР. 
З 1967 — голова Президії УНР. 
В 1954—56 — кандидат у члени 
ЦК Угор. партії трудящих (у ли¬ 
стопаді 1956 реорганізована на 
УСРП). З 1957 — член ЦК УСРП. 
Л.— член Політбюро ЦК УСРП. 
З 1968 — член Президії Вітчизня¬ 
ного народного фронту (ВНФ). 
Нагороджений орденом Жовтневої 
Революції. Держ. премія ім. Ко- 
шута, 1956. 
ЛОЙН — місто на Сх. Китаю, в 
провінції Хенань. Розташований на 
р. Лохе (бас. Хуанхе). Вузол авто¬ 
шляхів, залізнична станція. 580 
тис. ж. (1970). Засн. 1108 до н. е. 
(перша назва — Лої). В 770—516 
до н. е. під назвою Ванчен був 
столицею дин. Чжоу, 25—220 
н. е. — столицею дин. Пізня Хань, 
265—316 — дин. Зх. Цзінь, 386— 
534 під назвою Л.— дин. Пн. Вей, 
у 10 ст.— дин. Пізня Тан. У на¬ 
ступні часи Л.— повітове місто. В 
Л.— з-ди: тракторний (збудова¬ 
ний з допомогою СРСР), шарико- 
підшипниковий, гірничого устат¬ 
кування, цем. Підприємства текст., 
деревообр., шкіряної, харч, проми¬ 
словості. ТЕС. У районі Л.— добу¬ 
вання кам. вугілля, заліз, руди. 
ЛТЕК — див. Лікарсько-трудова 
експертна комісія. 
ЛУАЛАБА — назва верхньої те¬ 
чії р. Конго (Заїру) від витоків до 
водоспадів Стенлі. 
ЛУАНГПХАБАНГ, Луангпрабанг 
— місто в центр, частині Лаосу. 
Розташований на р. Меконг, при 
впадінні в неї р. Кхан. Річкова 
пристань, аеропорт, автомоб. шля¬ 
хом сполучений з м. В’єнтьяном 
та портом Вінь у В’єтнамі. 44,2 
тис. ж. (1973). Центр кустарних і 
лісових промислів, а також тор¬ 
гівлі рисом і лісоматеріалами. 
В Л.— Королівська б-ка з давніми 
рукописами. Архіт. пам’ятки 16— 
19 ст. Місто засн. у 14 ст. У 1353— 
1563 — столиця лаоської д-ви 
Лансанг, 1707—1893 — князівства 
Луангпрабанг, 1893—1946 — коро¬ 
лівства Луангпрабанг, яке було 
під франц. протекторатом. 
ЛУАНДА — столиця Анголи, гол. 
політ., екон. і культурний центр 
країни. Розташована на узбереж¬ 
жі Атлантичного ок. Вузол з-ць і 
автошляхів, мор. порт, аеропорт 
міжнар. значення. 600 тис. ж. 
(1977). Підприємства нафтопере¬ 
робної, металообр., хім., цем., 
деревообр., текст., швейної, взут. 
і харчосмакової пром-сті. Ун-т. 
Н.-д. і наук. т-ва. Нац. і муніци¬ 
пальна б-ки. Музеї: Анголи (при¬ 
родничої стор.) і Дунду (історико- 
етногр.). Поблизу Л.— добуван¬ 
ня нафти. ГЕС. Засн. 1575. 
ЛУАРА — ріка у Франції. Довж. 
1012 км, площа бас. 115 тис. км2. 
Бере початок у Севеннах, нижче 
виходить на Луарську низовину. 
Впадає в Біскайську зат. Атлан¬ 
тичного ок., утворюючи естуарій. 
Пересічна витрата води у пониззі 
843 м3/с. Судноплавна до м. Роан 
(частково по обвідних каналах); 

до м. Нанта доступна для мор. 
суден. Сполучена каналами з річ¬ 
ками Сеною, Соною, Рейном. 
ЛУБ, флоема — складна тканина 
вищих рослин, що виконує функ¬ 
ції проведення органічних речовин, 
механічну, запасання, а почасти 
й виділення. Розрізняють м’я- 
к и й Л., до складу якого входять 
переважно елементи його провід¬ 
ної системи (ситовидні трубки і 
клітини-супутники), що забезпечу¬ 
ють переміщення органічних спо¬ 
лук, а також запасальна паренхі¬ 
ма, луб’яні промені, камбіформ, 
молочники, смоляні канали та ін., 
що виконують функцію асиміляції, 
транспорту і нагромадження спе¬ 
цифічних речовин (крохмалю, олій, 
смол, танінів, каучуку тощо); 
твердий Л.— луб*які волокна 
і луб’яні склереїди, що виконують 
мех. (опорну) функцію. У дерев¬ 
них рослин Л. утворює внутр. ча¬ 
стину кори стебла і кореня, у тра¬ 
в’янистих — входить до складу 
провідних судинно-волокнистих 
пучків. За походженням розрізня¬ 
ють Л. первинний (утворю¬ 
ється в результаті діяльності 
прокамбію, характерний для хво¬ 
щів, папоротеподібних, однодоль¬ 
них покритонасінних) та вто¬ 
ринний (утворюється внаслі¬ 
док діяльності камбію, характер¬ 
ний для голонасінних та дво¬ 
дольних покритонасінних). Зрідка 
термін «луб» неправильно вжива¬ 
ється на позначення лише волок¬ 
нистих або провідних елементів 
кори стебла. О. В. Брайон. 
ЛУБА — народ, який живе в Заї¬ 
рі, переважно в провінції Катанга 
і суміжних районах провінції 
Сх. ІСасаї. Чисельність — 5 млн. 
чол. (1978, оцінка). Мова — луба, 
належить до нігеро-кордофансь- 
кої сім’ї мов. Релігія — християн¬ 
ство, але зберігаються й давні 
вірування (культ предків, ані¬ 
мізм та ін.). За середньовіччя Л. 
створили свою д-ву. Осн. занят¬ 
тя — землеробство. Розвинуте 
ужиткове мистецтво, особливо ху- 
дож. різьблення на дереві. Знач¬ 
на кількість Л. працює на під¬ 
приємствах Катанги. 
ЛУБЕНСЦЬ Григорій Кузьмич 
[ЗО.Х (12.XI) 1913, с. Новий Старо- 
дуб, тепер Петрівського р-ну Кі- 
ровогр. обл.] — держ. діяч УРСР, 
Герой Соціалістичної Праці (1958), 
кандидат тех. наук. Член КПРС 
з 1947. Н. в сел. сім’ї. Після закін¬ 
чення 1940 Дніпроп. інженерно- 
буд. ін-ту працював на інженер¬ 
них та керівних посадах, зокрема 
1956—57 — заст. міністра буд-ва 
підприємств металург, і хім. пром- 
сті УРСР. У 1963—67 — міністр 
буд-ва УРСР. З 1967 — міністр 
буд-ва підприємств важкої індуст- 

ЛУБЕНЕЦЬ 

Г. А. Лоусон. 

Лохина. Гілка з квіт* 
ками і гілка з плодами. 

Луанда. Панорама 
частини міста. 



230 
ЛУБЕНЕЦЬ 

Лубни. Пам'ятник ге- 
роям-піонерам. Скульп¬ 
тор Є. Ю. Горбань, 
архітектор С. К. Кі- 
лессо. 1959. 

Лубок на тему україн¬ 
ської пісні «За світ 
встали козаченьки». Л і- 
тографія. 1862. 

2 З 

Лубоїди. Малий сосно¬ 
вий лубоїд: 
1 — жук; 2 — маточний 
хід з личинками; 3 — 
ушкоджений пагін сос¬ 
ни. 

рії УРСР. З 1966 — член ЦК Ком¬ 
партії України. Депутат Верховної 
Ради УРСР 6—10-го скликань. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Автор праць 
з організації виробництва і управ¬ 
ління будівництвом. 
ЛУБЕН£ЦЬ Тимофій Григорович 
(21.11 1855, м. Кролевець, тепер 
Сум. обл— 14.IV 1936) — укр. 
педагог і діяч нар. освіти. В 1883— 
89 — викладач 1-ї київ, гімназії, 
з 1889 — інспектор нар. училищ 
при управлінні Київ, учбового 
округу, потім — директор нар. 
уч-іц Київ. губ. Послідовник К. Д. 
Ушинського. Виступав за прове¬ 
дення заг. обов’язкового поч. нав¬ 
чання, а також за навчання рідною 
мовою, за зв’язок школи з жит¬ 
тям. Велику увагу приділяв проб¬ 
лемі нар. вчителя. Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції про¬ 
довжував наук.-пед. діяльність. 
Те.: Зерньїшко, кн. 1—2. СПБ, 1910 — 
12; Краткая русская грамматика. К., 
1911; О наглядном преподаваний. К., 
1911; Педагогические беседьі. СПБ, 
1913; Русский букварь. К., 1917; Як 
батьки повинні поводитися з дітьми. 
X 1931 
лубенський (Лубенченко) Сте- 
фан (рр. н. і см. невід.) — укр. ху¬ 
дожник початку 18 ст. Автор ікон 
для іконостасів в Успенському со¬ 
борі Києво-Михайлівського мона¬ 
стиря . 
лубенський ВЕРСТАТОБУ- 
ДІВНЙЙ ЗАВбД «КОМУНАР». 
Розташований у м. Лубнах Пол- 
тав. обл. Підприємство заснова¬ 
не 1915. Під час громадян, вій¬ 
ни та іноз. інтервенції було зруй¬ 
новане. Відбудова почалась 1923. 
З 1926 тут виробляли токарні 
верстати. Того ж року його назва¬ 
но 1-м Державним маш.-буд. заво¬ 
дом «Комунар». З 1929 має сучас¬ 
ну назву. За роки п’ятирічок під¬ 
приємство значно розширено, зрос¬ 
ли його виробничі потужності. Осн. 
продукція підприємства: верстати 
високої точності — круглошліфу¬ 
вальні, спец, круглошліфувальні 
для шліфування колінчастих валів 
двигунів, спец, для випробовуван¬ 
ня шліфувальних кругів на роз¬ 
рив та інші верстати. 
лубенський ПОЛК — адм.- 
тер. і військ, одиниця на Лівобе¬ 
режній Україні в 2-й пол. 17—18 
ст. Створено Л. п. 1658. Полковим 
центром було м. Лубни. До складу 
Л. п. спочатку входило 13 сотень, 
у 2-й пол. 18 ст.— 23. За ревізією 
1764 кількість населення Л. п. 
становила 146 931 чол. На той же 
час в Л. п. налічувалося 21 містеч¬ 
ко, 1609 сіл і хуторів. Козаки Л. п. 
брали участь у Пушкаря і Бара- 
баша повстанні 1657—58, анти- 
феод. повстаннях 1687, 1689 і 
1690—91, у Північній війні 1700— 
21, рос.-тур. війні 1735—39, Се¬ 
милітній війні 1756—63. В 1781, 
після ліквідації полкового устрою 
на Лівобережній Україні, терито¬ 
рія Л. п. ввійшла5 до Київського і 
Чернігівського намісництв. 
Літ.:~ Генеральний опис Лівобережної 
України 1765 —1769 рр. Покажчик 
населених пунктів. К., 1959. 

О. І. Путро. 
лубенський РАИбН — у пн.- 
зх. частині Полтав. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,4 тис. 

км2. Нас. 49,9 тис. чол. (1980). У 
районі — 84 населені пункти, 
підпорядковані 22 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Лубни. 
Л. р. розташований на Придніпров¬ 
ській низовині. Корисні копали¬ 
ни: торф, кам. сіль, діабаз, гіпс, 
пісковики, вапняки, глини тощо. 
Річки — Сула з прит. Удай і 
Сліпорід (бас. Дніпра). Грунти 
чорноземні. Лежить у лісостепо¬ 
вій зоні. Ліси (граб, берест, дуб, 
ясен) займають 13,7 тис. га. Осн. 

пром. і культур, центр району — 
місто обласного підпорядкування 
Лубни. Найбільші підприємства у 
районі; цукр. (с. Оріхівка), за¬ 
лізобетонних виробів і конструкцій 
(с. Засулля), насіннєвий та ком¬ 
бікормовий (с. Солониця) з-ди. 
Районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Лубни). Земле¬ 
робство району спеціалізується на 
вирощуванні пшениці, кукурудзи, 
цукр. буряків, картоплі, соняшни¬ 
ку, конопель, овочів. Тваринницт¬ 
во мол.-м’ясного напряму. Площа 
с.-г. угідь 1979 становила 102,0 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 83,8 тис. га. 
Садівництво. Скотарство, свинар¬ 
ство, вівчарство. В Л. р.— 20 кол¬ 
госпів, 2 радгоспи, дослідна стан¬ 
ція Всесоюзного ін-ту лікар, рос¬ 
лин (с. Березоточа), райсільгосп- 
техніка з виробничим відділенням. 
Залізничні станції: Лубни, Вили, 
Солоницька і Тарнавщина. Авто- 
моб. шляхів — 364 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 253 км. У 
районі — 58 заг.-осв. шкіл; 60 лік. 
закладів, у т. ч. 5 лікарень; сана¬ 
торій. 64 клубні заклади, 64 кіно¬ 
установки, 58 б-к, історико-крає- 
знавчий музей (с. Вовчик). Архіт. 
пам’ятки: в с. Мгар — комплекс 
споруд Мгарського монастиря 
(Преображенський собор у стилі 
барокко, 1684—92, арх. И. Баптіст, 
разом з М. Томашівським; дзві¬ 
ниця у стилі класицизму, 1837; ке¬ 
лії, 18 ст.). У с. Губському Л. р. 
народився укр. рад. поет П. І. Ар- 
теменко, у с. Вовчику — укр. 
рад. актор П. Т. Сергієнко. У ра¬ 
йоні видається газета «Ленін¬ 
ська зоря» (з 1917). 

, А. М. Собалєв. 
ЛУБНЙ — місто обласного підпо¬ 
рядкування Полтав. обл. УРСР, 
райцентр. Пристань на р. Сулі 
(прит. Дніпра). Залізнична стан¬ 
ція. 55 тис. ж. (1980). Засн. 988 
київ. кн. Володимиром Свято- 
славичем як сторожова фортеця. 
З 2-ї пол. 16 ст. Л. належали 
укр. магнатам Вишневецьким. У 
кінці 16 ст. місту було надано 
магдебурзьке право. В 1637— 

38 Л.— один із центрів козац.- 
сел. повстань. У 1658—1781 — 
центр Лубенського полку. Жителі 
Л. орали участь у антифеод. пов¬ 
станнях 1637—38 і 1688, у бороть¬ 
бі проти швед, інтервентів 1708— 
09. В 1903 студенти Київ, ун-ту 
заснували в Л. групу РСДРП. 
У 1905 в місті відбулися страйки 
й мітинги робітників, у повіті — 
сел. виступи. В кін. 191/ у Л. офор¬ 
милась більшовицька орг-ція. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
В роки Великої Вітчизн. війни в 
період нім.-фашист, окупації (13. 
IX 1941 — 18.IX 1943) у Л. діяв 
підпільний райком партії. У місті 
— понад ЗО пром. підприємств, 
найбільші з них — лубенський вер¬ 
статобудівний завод <Комунарь, 
маш.-буд. з-д «Комсомолець», лі¬ 
чильних машин, рем.-мех., хім.- 
фарм., «Лісмаш», керамічний, буд. 
матеріалів з-ди. Підприємства харч, 
(м’ясокомбінат, хлібний, вино¬ 
робний та мол. з-ди, харчосмакова 
ф-ка) і легкої (швейна й ковдро- 
повстяна ф-ки) пром-сті. Комбінат 
побут. обслуговування. Технікуми 
— лісовий та с.-г. бухгалтерського 
обліку, мед. і 2 профес.-тех. уч-ща, 
10 заг.-осв., музична, спорт, і ху¬ 
дожня школи; лікарня, поліклі¬ 
ніка, санаторій. Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 4 б-ки, краєзнавчий 
музей, галерея образотворчого мис¬ 
тецтва. В Л. встановлено пам’ят¬ 
ники В. І. Леніну, В. І. Чапаєву, 
героям-піонерам Борі Гай даю, Ва¬ 
ні Сацькому, Толі Буценку (1959, 
скульптор Є. Горбань, арх. С. 
Кілессо). З Л. пов’язана діяль¬ 
ність декабристів С. І. Муравйо- 
за-Апостола та М. П. Бестужева- 
Рюміна. Поблизу Л. (за 2 км від 
міста) — ансамбль Мгарського мо¬ 
настиря (17—19 ст.). В 1843, 1845 
й 1846 Л. відвідав Т. Г. Шевченко. 
В Л. народився парт, і держ. ді¬ 
яч УРСР О. Г. Шліхтер. 
Літ.: Білий П. X. Лубни. X., 1971. 
ЛУБОЇДИ — екологічна група жу¬ 
ків род. короїдових. Довж. тіла 
1—12 мм. Надкрила у багатьох 
видів вкриті дрібними лусочками, 
що утворюють мармуровий візе¬ 
рунок. Жуки вигризають під ко¬ 
рою ослаблених дерев та кущів 
(іноді в стеблах трав’янистих рос¬ 
лин) характерні (маточні) ходи, 
куди відкладають яйця; личинки 
живляться перев. лубом (звідси й 
назва). Бл. 500 видів, пошир, 
в усіх частинах світу, крім Антар¬ 
ктики, з них в СРСР — понад 
80 видів, у т. ч. на Україні — бл. 
25. Чимало Л. є небезпечними 
шкідниками лісових дерев, напр. 
Л.: великий сосновий (ВІазІорЬа- 
8115 ріпірегба), малий сосновий 
(В. тіпог), великий ялиновий 
(Оепсігосіопиз тісапз), строкатий 
ясеновий (Нуіезіпиз ітахіпі). 
ЛУБбК, лубочні картинки — вид 
графіки, картинки з підписом (час¬ 
то віршованим), розраховані на 
широкі нар. верстви. Назва Л. по¬ 
ходить від лубу — липової дошки, 
на якій гравірували зображення 
для друку гравюр, а також від 
кошиків з кори липового дерева, в 
яких носили картинки на продаж. 
Увійшов у побут: у Китаї — з 
8 ст., Зх. Європі — з 15 ст., в Ро¬ 
сії — з 17 ст., на Україні — з кін. 
18 ст. Спочатку Л. виконувалися 
в техніці літографії та хромоліто- 
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графії. Л. прикрашали житло. За 
сюжетами Л. були різноманітні: 
ілюстрували нар. пісні, казки, ле¬ 
генди, літ. твори, прислів'я тощо 
(див. Лубочна література). Не¬ 
рідко Л. (в Англії, Франції, Че¬ 
хії, Росії, на Україні) мали гостро 
політ, характер. Народні майстри 
часто випускали сатиричні Л. (без¬ 
цензурним друком), в яких крити¬ 
кували держ. лад та його представ¬ 
ників. У переджовтневі роки в 
Росії були поширені Л. видавця І. 
Ситіна, на Україні — одес. ви¬ 
давця Ю. Фесенка та Києво-Пе¬ 
черської і Почаївської лавр. В рад. 
час в традиціях Л. працювали Д. 
Моор, В. Дені, В. Маяковський. 
Л. виходили в роки Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 (на Україні — 
Г. Бондаренка, А. Рєзниченка, В. 
Фатальчука, Л. Чернова), в ряді 
плакатів було використано стилі¬ 
стичні особливості Л., його часом 
застосовують при ілюструванні дит. 
книжок. 
Літ.: Попов П. Матеріали до словни¬ 
ка українських граверів. Додаток 1. 
К., 1927; Кузьмин Н. Русский лубок. 
М., 1970. 
ЛУБбЧНА ЛІТЕРАТУРА — до- 
революц. дешеві масові видання 
з ілюстраціями. З’явились в кін. 
18 ст. Спочатку це були віршовані 
або прозові написи до малюнків, 
надруковані з лубка. Пізніше 
текст набув самостійного значен¬ 
ня, і лубочний аркуш перетворився 
на книжку. Такі видання містили 
спрощений виклад казок, істор. 
оповідань, анекдотів, житій «свя¬ 
тих*, перекладних лицарських ро¬ 
манів та авантюрних повістей. 
Сюди належали також різні «сон¬ 
ники*, «письмовники», «оракули» 
тощо. На Україні в лубочних ви¬ 
даннях в консервативно-міщансь¬ 
кому дусі зображалися життя й 
побут народу («Била жінка мужи¬ 
ка, за чуприну взявши», «Побре¬ 
хеньки»). Друкувались «малорос- 
сийские песенники» («Молодий чу¬ 
мак», 1884; «Бандурист», 1887, 
та ін.). Передові діячі культури 
різко критикували Л. л. за низький 
худож. рівень і псевдонародність. 

В. П. Колосова. 
ЛУБУМБАШІ ( до 1966 — Еліза- 
бетвіль) — місто на Пд. Заїру, 
адм. ц. провінції Шаба (Катанга). 
Розташоване на р. Лубумбаші 
(бас. р. Луапула). Вузол автошля¬ 
хів, залізнична станція, аеропорт 
міжнар. значення. 402 тис. ж. 
(1974). Другий після Кіншаси 
пром. і культур, центр країни. 
Працює найбільший в Заїрі міде¬ 
плавильний з-д, підприємства хім., 
текст., харчосмакової пром-сті, 
численні майстерні. Відділення 
Заїрського ун-ту, пед. уч-ще, ін-т 
гірничої справи. Центри по вив¬ 
ченню пром. розвитку Центр. 
Африки і вивченню етнографії та 
афр. мов; філіал Нац. музею. Л. 
виникло на поч. 20 ст. 

ЛУБЧЕНКО Андрій Федорович 
(27.Х 1921, хутір Ломаківський, 
тепер Миргородського р-ну Пол- 
тав. обл.—26.ХІ 1977, Київ)— 
укр. рад. фізик-теоретик, доктор 
фізико-матем. наук (з 1964), про- 
есор (з 1967). Учасник Великої 
ітчизн. війни. Після закінчення 

Львів, ун-ту (1951) працював в 
ін-тах фізики (з 1951), теор. фізи¬ 
ки (з 1966) і ядерних досліджень 
(з 1971) АН УРСР. Осн. праці — з 
оптичних властивостей твердих тіл, 
ефекту Мессбауера, дифузії в 
кристалах. Нагороджений орде¬ 
нами Червоної Зірки та Вітчизня¬ 
ної війни 2-го ступеня, медалями. 
Ленінська премія, 1966. 

, І. І. Фіщук. 
ЛУБ’ЯНИЙ Володимир Якович 
(н. 1. VII 1926, Красно дар) — укр. 
рад. співак (оас), нар. арт. УРСР 
(з 1972). В 1953 закінчив Мінську 
консерваторію. В 1953—60 — со¬ 
ліст Білоруського (Мінськ), 
1960—63 — Азерб. (Баку) театрів 
опери та балету. З 1963 — у Львів, 
театрі опери та балету ім. І. Фран¬ 
ка. Партії: Кочубей («Мазепа» 
Чайковського), Борис Годунов (од¬ 
нойменна опера Мусоргського), 
Захар Беркут («Золотий обруч> 
Лятошинського), Філіпп («Дон 
Карлос» Верді). 
ЛУБ'ЯНЙХ КУЛЬТУР ВСЕСО- 
І&ЗНИЙ НАУКбВО-ДбСЛІД- 
НИЙ ІНСТИТУТ —наук. -дослід¬ 
на установа в системі Міністер¬ 
ства с. г. СРСР. Міститься в Глу- 
хові Сумської обл. Засн. 1944 в 
результаті злиття Всесоюзного н.-д. 
ін-ту нових луб’яних культур (ство¬ 
реного 1930 в Москві) і Всесоюз¬ 
ного н.-д. ін-ту конопель (створе¬ 
ного 1931 в Глухові). В ін-ті (1980) 
— 6 відділів, які об’єднують 11 ла¬ 
бораторій, аспірантура, дослідне 
г-во. Ін-ту підпорядкована Золо¬ 
тоніська дослідна станція по ко¬ 
ноплях (Золотоноша Черкас, обл.). 
Ін-т координує н.-д. роботу по 
коноплях і кенафу дослідних і 
навч. закладів СРСР. Здійснюючи 
свої осн. завдання, ін-т вивів і 
запровадив у вироби, високопро¬ 
дуктивні сорти однодомних і дво¬ 
домних конопель, у т. ч. Південні 
достигаючі однодомні 1, Південні 
достигаючі однодомні 14, Півден¬ 
ні достигаючі однодомні 16; роз¬ 
робив систему насінництва та сор¬ 
тооновлення конопель і кенафу; 
систему удобрення; заходи бо¬ 
ротьби з шкідниками і хворобами 
луб’яних культур; технологію 
механізованого збирання і первин¬ 
ної переробки врожаю; стандар¬ 
тизацію сировини. Сконструював 
діючі тепер коноплезбиральні ма¬ 
шини. Видає тематичні збірники 
наук, праць. В. І. Пильник. 
ЛУБ’ЯНГ ВОЛбКНА — рослин- 
ні волокна, що є елементами кори 
рослин і являють собою дуже ви¬ 
довжені, загострені на кінцях, зви¬ 

чайно товстостінні мертві клітини. 
У багатьох рослин Л. в. просякну¬ 
ті лігніном, у деяких рослин скла¬ 
даються переважно з целюлози. 
За походженням розрізняють пер¬ 
винні Л. в., що утворюються з 
перициклу; вони довгі, міцні, 
гнучкі, мало здерев’янілі (див. 
Здерев'яніння у рослин) та в то¬ 
ри н н і Л. в.— утворюються кам¬ 
бієм, короткі й дуже здерев’янілі. 
Довжина Л. в. у різних рослин 
неоднакова. Л. в. багатьох рослин 
(напр., льону, конопель, рамі, 
кенафу, джуту та ін.) широко 
використовуються як сировина для 
виготовлення тканин, кошиків, пле¬ 
тіння мотузків, канатів тощо. 
ЛУБ/ЯНГ КУЛЬТУРИ — трав’я¬ 
нисті рослини, які культивують 
заради волокна, що міститься у 
луб’яному шарі кори стебел та 
листках. До Л. к. відносять льон, 
коноплі, джут, кенаф, кендир, 
канатник, рамі, агаву, прядив¬ 
ний банан та ін. Волокно Л. к.— 
основна сировина для текстильної, 
конопляно-джутової, канатно-ві¬ 
рьовочної та ін. галузей пром-сті. 
Олія, що міститься в насінні Л. к., 
придатна в їжу і для тех. цілей. 
З костриці виготовляють будівель¬ 
ні плити, папір, термоізоляційні 
матеріали та ін. Див. також Льо¬ 
нарство, Коноплярство. 
ЛУВР — один з найбільших му¬ 
зеїв світу, пам’ятка франц. архі¬ 
тектури в Парижі, колишня рези¬ 
денція франц. королів. Був закла¬ 
дений в кінці 12 — на поч. 13 ст. 
як замок, але майже не зберігся. 
На цьому місці 1546—74 арх. П. 
Леско спорудив палац у стилі 
франц. Відродження, оздоблений 
скульптурами Ж. Гужона. З 1564 
арх. Ф. Делорм почав будувати 
палац Тюїльрі, який пізніше увій¬ 
шов до ансамблю Л. (зруйнований 
1871). В 17 ст. над розширенням 
Л. працювали архітектори Ж. Ле- 
мерсье (з 1624) та Л.Лвво (1655 — 
70). Фасад Л. збудований 1667— 
74 в стилі франц. класицизму за 
проектом арх. К. Перро. В оздоб¬ 
ленні інтер’єрів брав участь ху¬ 
дожник ПІ. Лебрен. В 19 ст. арх. 
Л. Вісконті та Е. Лефюель добу¬ 
довували «Новий Лувр». За декре¬ 
том революц. Конвенту Л. 8.XI 
1793 було оголошено нац. худож¬ 
нім музеєм і відкрито для відві¬ 
дування. Експозиція Л. має 6 
відділів: єгип. старовини, сх. ста¬ 
ровини, грец. та рим. старовини, 
скульптури, живопису і малюн¬ 
ка, ужиткового мистецтва. В Л. 
зберігаються унікальні твори та¬ 
ких великих художників, як Лео- 
нардо да Вінчі («Джоконда»), Мі- 
келанджело, Тіціан, Джорджоне, 
П. П. Рубенс («Вірсавія»), Ремб- 
рандт та ін.; всесвітньовідомі 
скульптури: «Ніка Самофракій- 
ська», «Венера Мілоська» та ін. 
Особливо широко представлено 

ЛУВР 

В. Я. Луб'яний. 

Лувр. 
Зал Ж. А. Гудона. 
Загальний вигляд. 
Зал фламандського 
живопису. 
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ЛУГ 

С. Д. Луганський. 

франц. мистецтво (картини Л. 
Ленена, Н. Пуссена, А. Ватто, 
Ж. Л. Давіда, Е. Делакруа, Г. Кур- 
6е та ін.). Л. адміністративно 
підпорядкований Музей імпресіо¬ 
нізму (відкритий 1947 в Галереї 
Же де Пом). 
Літ.: Калитина Н. Н. Музей Парижа. 
Л.- М., 1969. 

ЛУГ, Боберка —: річка в УРСР, у 
межах Львів, обл., ліва притока 
Дністра. Довж. 57 км, площа бас. 
616 км2. Живлення дощове й сні¬ 
гове. Використовують для пром. 
водопостачання і риборозведення. 
На Л.— м. Ходорів. 
ЛУГА — річка в УРСР, у межах 
Волин. обл., права притока Бугу. 
Довж. 93 км, площа бас. 1348 км2. 
Живлення дощове й снігове. Вико¬ 
ристовують для тех. водопоста¬ 
чання, зокрема цукр. з-дів. На 
Л.— м. Володимир-Волинський. 
ЛУГАНСЬК — колишня (до 1935 
та 1958—70) назва м. Ворошилов- 
града. 
луганська Область — ко¬ 
лишня (з 1958 до 1970) назва Во- 
рошиловградської області УРСР. 
ЛУГАНСЬКА ОБОРбНА 1919 — 
бойові дії рад. військ проти дені- 
кінців у районі Луганська (тепер 
Ворошиловград). У кін. квітня 
1919 на Луганськ почали наступ 
значні сили денікінців. Обороною 
міста керував військ.-революц. к-т. 
У боях взяли участь частини 8-ї 
армії та сформовані з трудящих 
міста 1-й Луганський комуністич¬ 
ний і Луганський робітн. полки, 
а також загони шахтарів-добро- 
вольців з ін. районів Донбасу. 
27.IV розгорнулися бойові дії по¬ 
близу висоти Гостра Могила. Піс¬ 
ля 3-денних запеклих боїв захис¬ 
ники Луганська ЗО.ІУ перейшли в 
контрнаступ, прорвали фронт про¬ 
тивника і відкинули його на ЗО— 
40 км. У травні тут знову почали¬ 
ся запеклі бої, які тривали до 
1.VI 1919, коли рад. війська під 
тиском переважаючих сил против¬ 
ника були змушені залишити Лу¬ 
ганськ (визволений 24.ХІІ 1919). 
ЛУГАНСЬКА організація 
РСДРП(6) — одна з найстаріших 
орг-цій більшовицької партії на 
Україні. Перші марксист, гуртки 
виникли в Луганську 1900—02. 
Одним з їх засновників був В. А. 
Шелгунов. В листопаді 1902 марк¬ 
сист. гуртки і групи об’єдналися 
в єдину с.-д. орг-цію, керівним 
центром якої став Луган. к-т 
РСДРП. В 1903 Луган. к-т увійшов 
до «Соціал-демократичного союзу 
гірників» (з кін. 1903 — Донець¬ 
кий союз РСДРП), який у квітні 
1903 визнав <Искру> своїм керів¬ 
ним органом. Проте союз не був 
послідовно іскрівською орг-цією. 
В 1903 Луган. к-т видавав неле¬ 
гальну робітн. газ. «Летучий лис¬ 
ток». В 1904 більшовики Лугансь¬ 
ка взяли участь у створенні Гір¬ 
ничого к-ту РСДРП, який об’єднав 
с.-д. орг-ції Луганська. До весни 
1905 Луганська орг-ція була об’єд¬ 
наною з меншовиками, з весни ста¬ 
ла більшовицькою. У зміцненні 
більшовицької орг-ції важливу 
роль відіграли більшовики К. Є. 
Ворошилов, Т. Л. Бондарєв, П. І. 
Пузанов, ф. Р. Якубовський та ін. 
В період революції 1905—07 біль¬ 
шовики Луганська очолили бо¬ 
ротьбу трудящих проти самодер¬ 

жавства. Вони створили підпільну 
друкарню, налагодили з допомо¬ 
гою Катериносл. к-ту РСДРП(б) не¬ 
легальне видання листівок, орга¬ 
нізували в лютому і липні 1905 два 
заг. страйки робітників. Луган. 
к-т був одним з опорних пунктів 
більшовиків у боротьбі за скли¬ 
кання Третього з'їзду РСДРП 
(1905). К-т підтримав рішення 
з’їзду. В 1906—07 в Луганську 
виходила більшовицька газ. <До- 
нецкий колокол». 
В 1908 Луган. орг-ція була роз¬ 
громлена. Відновлена на поч. 1912, 
діяла з перервами. В кін. 1915 під 
керівництвом О. Я. Пархоменка 
і Ф. Р. Якубовського, з допомогою 
уповноваженого ЦК РСДРП Ю. X. 
Лутовинова Луган. орг-ція роз¬ 
горнула активну діяльність. Вона 
підтримувала тісні зв’язки з Пе- 
терб. к-том партії. В 1916 Луган. 
к-т організував один з найбільших 
у місті страйків (див. Луганський 
страйк 1916), який було жорсто¬ 
ко придушено, Луган. к-т розгром¬ 
лено. Під час Лютн. революції 
1917 Луган. більшовицька орг-ція 
налічувала бл. 100 чол. Вийшов¬ 
ши з підпілля, вона розгорнула 
широку політ, роботу серед мас. 
До складу Луган. к-ту РСДРП(б) 
1917 входили М. К. Афонін, К. Є. 
Ворошилов, 3. Ф. Ляпін, Ю. X. 
Лутовинов, І. І. Ніколаєнко, І. І. 
Шмиров та ін. 10 (23).ІУ 1917 Лу¬ 
ган. к-т РСДРП(б) одностайно 
схвалив Квітневі тези В. І. Лені¬ 
на. На кін. квітня 1917 Луган. 
більшовицька орг-ція налічувала 
вже бл. 1500 чол. З ініціативи к-ту 
15—16 (28—29). V 1917 відбулася 
1-а Луган. районна конференція 
Рад робітн., сел. і солдат, депу¬ 
татів, делегати якої висловилися за 
передачу влади Радам. Активі¬ 
зуючи боротьбу трудящих за вла¬ 
ду Рад, Луган. к-т РСДРП(б) 
почав видавати в червні 1917 газ. 
<Донецкий пролетарий>, створив 
на великих з-дах міста районні 
к-ти партії, солідаризуючись з 
пролетаріатом Петрограда, орга¬ 
нізував 12 (25).VI масову демон¬ 
страцію трудящих міста під ло¬ 
зунгом «Вся влада Радам!». Біль¬ 
шовики Луганська взяли активну 
участь у підготовці й проведенні 
в липні 1917 обл. конференції 
РСДРП(б) Донецько-Криворізь¬ 
кого басейну, яка відіграла важ¬ 
ливу роль у дальшому згуртуван¬ 
ні парт, сил у цьому пролет. ра¬ 
йоні країни. 11—13 (24—26).VIII 
1917 відбулися заг. збори більшо¬ 
вицької орг-ції міста, які схвалили 
рішення VI з’їзду партії і закли¬ 
кали трудящих до збройної бо¬ 
ротьби проти контрреволюції. 
У дні корніловщини в Луганську 
було створено ревком на чолі з 
О. Я. Пархоменком, який паралі¬ 
зував дії контрреволюц. сил. 
19.IX (2.Х) відбулися вибори до 
Луган. Ради робітн. депутатів, на 
яких перемогли більшовики. З пе¬ 
ремогою Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції Луган. Рада взя¬ 
ла владу в місті в свої руки. Ство¬ 
рений під керівництвом більшови¬ 
ків Луган. ревком відразу присту¬ 
пив до проведення в життя декре¬ 
тів Рад. влади. В грудні 1917 — 
січні 1918 трудящі Луганщини, 
очолені більшовиками, вели бо¬ 
ротьбу проти каледінщини та 

військ Центральної ради. З квітня 
1918 більшовики Луганська, пра¬ 
цюючи в глибокому підпіллі, керу¬ 
вали боротьбою трудящих мас про¬ 
ти австро-нім. окупантів. Луган. 
орг-ція РСДРП(б) брала активну 
участь у підготовці Першого з’їзду 
КП (б) України. Див. також Воро- 
шиловградська обласна партійна 
організація. 
Літ.: Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Очерки 
истории Ворошиловградской областной 
партийной организации. Ворошилов¬ 
град, 1979; История городов и сел Ук- 
раинской ССР. Ворошиловградская 
область. К., 1976. М. Г. Гончаренко. 
ЛУГАНСЬКЕ (до 1922 — П’ят 
надцята Рота) — селище міського 
типу Артемівського р-ну Донец. 
обл. УРСР, на р. Лугані (прит. 
Сіверського Дінця), за 8 км від 
залізнич. ст. Роти. 4,0 тис. ж. 
(1980). У Л.— 3 колгоспи, будинок 
побуту. 4 заг.-осв. школи, лікар¬ 
ня, поліклініка; 3 клуби, 4 б-ки. 
Засн. 1701. 
ЛУГАНСЬКИЙ Микола Іванович 
[25.ХІ (8.XII) 1906, Харків, губ.- 
29.VIII 1968, Київ] — укр. рад. 
фармаколог, токсиколог, профе¬ 
сор (з 1958), засл. діяч науки 
УРСР (з 1967). Член КПРС з 
1940. В 1931 закінчив Харків, 
мед. ін-т. З 1939 — директор Укр. 
н.-д. санітарно-хімічного ін-ту в 
Харкові, з 1951— директор одно- 
ймен. ін-ту в Києві (тепер Фар¬ 
макології і токсикології київський 
науково-дослідний інститут). В 
роки війни і до 1951 — заст. мін. 
охорони здоров’я УРСР. Праці 
Л. присвячені вивченню механізму 
дії і лікувальних властивостей тіо- 
лових сполук, питанням комплекс¬ 
ного застосування засобів анти- 
дотної і патогенетичної терапії 
тощо. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
ЛУГАНСЬКИЙ Сергій Данило¬ 
вич (1.Х 1918, м. Вєрний, тепер 
Алма-Ата — 16.1 1977, там же) — 
рад. військ, льотчик, генерал-ма¬ 
йор авіації, двічі Герой Рад. Сою¬ 
зу (1943, 1944). Член КПРС з 
1942. В Рад. Армії з 1936. Учасник 
рад.-фінл. війни 1939—40. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 — 
командир винищувальних ескад¬ 
рильї та полку на Пд., Воронез., 
Степовому, 1-му та 2-му Укр. 
фронтах. Здійснив 390 бойових 
вильотів, особисто збив 37 воро¬ 
жих літаків і 6 — у груповому бою. 
В 1949 закінчив Військ.-повітр. 
академію. З 1964 — в запасі. 
Нагороджений орденом Леніна, 
2 орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. 
ЛУГАНСЬКИЙ заповГдник 
— у межах Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Створений 1968 для збе¬ 
реження існуючих природних ком¬ 
плексів та проведення н.-д. 
роботи по відтворенню рослинності 
типових ландшафтних зон і ко¬ 
рисної фауни. Заг. пл. 1579,5 га. 
Складається з трьох філіалів. 
Стрільцівський степ 
(494 га, взято під охорону 1936) — 
трав’янисто-злаковий ковиловий 
степ; з тварин характерні бабак 
(найбільша на Україні колонія), 
степовий тхір, полоз, степова га¬ 
дюка; місця колишнього гнізду¬ 
вання стрепета. Станично- 
Луганський філіал (498 
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га, під охороною з 1968) — єдина 
на Україні заповідна ділянка лісо¬ 
вої заплави у степу; у дібровах 
та соснових насадженнях водяться 
козуля, лось, свиня дика, лісова 
куниця, багато птахів. Про- 
вальський степ (587,5 га, 
під охороною з 1975) — на Донець¬ 
кій височині, район нерозораних 
кам’янистих ковилових степів з 
байрачними дібровами. Серед рос¬ 
лин Л. з. багато ендеміків та рід¬ 
кісних видів, частина яких занесе¬ 
на до Червоної книги. 

В. Ф. Самарин. 

ЛУГАНСЬКИЙ СТРАЙК 1916. 
Почався 5 (18).VII на з-ді Гартма- 
на після відмови адміністрації 
задовольнити вимоги робітників. 
У ньому брало участь понад 15 тис. 
робітників з-дів Гартмана, Патрон¬ 
ного та ін. підприємств. Керува¬ 
ли страйком більшовики Лугансь¬ 
ка. Робітники вимагали підвищен¬ 
ня заробітної плати, встановлен¬ 
ня 9-годинного робочого дня тощо. 
У перший день страйку нач. Пат¬ 
ронного з-ду звільнив 200 військо¬ 
возобов’язаних робітників і* пере¬ 
дав їх у розпорядження військ, 
влади. На з-ді Гартмана 15 робіт¬ 
ників було заарештовано, 78 від¬ 
правлено в розпорядження військ, 
влади. До міста було стягнуто 
військ, частини й поліцію всього 
повіту. 12 (25).VII Патронний з-д, 
13 (26).УІІ з-д Гартмана було за¬ 
крито. Бл. 600 робітників відправ¬ 
лено на фронт, серед них і О. Я. 
Пархоменка. За допомогою ло¬ 
кауту 23.VII (5.УІІІ) на Патрон¬ 
ному і Паровозобудівному з-дах 
Луганська владі вдалося придуши¬ 
ти страйк. 
ЛУГАНЧИК — річка в УРСР, у 
межах Ворошиловгр. обл., права 
притока Сіверського Дінця. Довж. 
83 км, площа бас. 659 км2. Бере 
початок на схилах Донецького 
кряжа. Живлення дощове й сні¬ 
гове. Використовують для зрошу¬ 
вання та водопостачання. На Л. 
споруджено 2 шлюзи-регулятори 
й кілька водосховищ. 
ЛУГАНЬ, Луганка — ріка в УРСР, 
у межах Донец. і Ворошиловгр. 
областей, права притока Сіверсь¬ 
кого Дінця. Бере початок на До¬ 
нецькому кряжі. Довж. 198 км, 
площа бас. 3670 км2. Живлення 
дощове й снігове. Використову¬ 
ють для тех. водопостачання та 
зрошування. На Л.— кілька во¬ 
досховищ, шлюз-регулятор; міста 
Первомайськ, Кіровськ, Вороши- 
ловград та ін. 
ЛУГИ — добре розчинні у воді 
основи. Л. утворюють у водних 
розчинах високу концентрацію 
гідроксильних іонів ОН“. До лу¬ 
гів належать гідроксиди лужних 
та лужноземельних металів і амо¬ 
нію. Гідроксиди ЬіОН, МаОН, 
КОН наз. ще їдкими лугами. Біль¬ 
шість Л.— тверді білі гігроскопіч¬ 
ні речовини, під час розчинення їх 
у воді виділяється велика кіль¬ 
кість тепла. Розчини Л. забарвлю¬ 
ють лакмус у синій колір, фенол¬ 
фталеїн — у червоний, метилоранж 
— у жовтий. Л. широко застосову¬ 
ють у пром-сті для вироби, мила, 
обробки вовни, тканин, добуван¬ 
ня гідроксидів та солей відповід¬ 
них металів тощо. 
ЛУГЙНИ — селище міського типу 
Житомир, обл. УРСР, райцентр, 

на р. Жереві (бас. Прип’яті), за 
6 км від залізнич. ст. Лугини. 4,8 
тис. ж. (1980). Вперше Л. згаду¬ 
ються в документі за 1606. Після 
2-го поділу Польщі (1793) Л. у 
складі Правобережної України 
возз’єднано з Росією. Рад. владу 
встановлено в січні 1918. В роки 
Великої Вітчизн. війни в період 
нім.-фашист, окупації (9.УІП 1941 
—ЗО.XII 1943) в Л. діяв підпільний 
райком партії, в районі — парти¬ 
занські загони. У Л.— хлібозавод, 
лісгоспзаг, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. З заг.-осв. і музична школи, 
лікарня, поліклініка, Будинок 
культури, 6 бібліотек. 
ЛУГЙНСЬКИЙ РАЙбН — у пн. 
частині Житомир, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа бл. 1 тис. 
км2. Нас. 31,4 тис. чол. (1980). 
У районі — 49 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній та 16 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Лугини. 

Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина. Поклади торфу, піску, гли¬ 
ни, буд. каменю. Найбільша річ¬ 
ка — Жергв (бас. Дніпра). Грунти 
в основному підзолисті піщані й 
супіщані. Розташований у зоні 
мішаних лісів. Ліси (сосна, дуб, 
липа, пзаб, осика, береза) зай¬ 
мають бл. 50 тис. га. Найбільші 
підприємства Л. р.— Озерянсь- 
кий торфобрикетний, Липників- 
ський спиртовий і Кремненський 
крохмальний з-ди, Жеревецький 
гранітний кар’єр. Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Лугини) і 
З будинки побуту. С. г. району 
спеціалізується на вирощуванні 
хмелю, льону, картоплі та вироби, 
м’яса і молока. Площа с.-г. угідь 
1979 становила 33,9 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 19,9 тис. га. В Л. р.— 
11 радгоспів, райсільгосптехніка. 
Залізничні станції: Лугини, Крем- 
не, Жерев. Автошляхів — 257 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 169 
км. У районі — 34 заг.-осв. і му¬ 
зична школи; 33 лік. заклади, у 
т. ч. 4 лікарні. 6 будинків куль¬ 
тури, 37 клубів, 42 кіноустановки, 
34 б-ки. В Л. р. видається газ. 
«Промінь» (з 1931). 

, „ Л. А. Козирацький. 
ЛУГОВСЬКЙИ Олексій Іванович 
(н. 15.IV 1932, с. Ольговка Коре- 
нєвського р-ну Курської обл.) — 
новатор виробництва в чорній ме¬ 
талургії, Герой Соціалістичної 
Праці (1966). Член КПРС з 1959. 
Працюючи сталеваром мартенівсь¬ 
кого цеху (з 1957) Комунарського 
металург, з-ду Ворошиловгр. обл., 
досяг значних успіхів у виконан¬ 
ні виробничих планів і взятих со¬ 
ціалістичних зобов’язань. Настав¬ 

ник молоді. В 1969 закінчив Кому- 
нарський гірничо-металург. ін-т. 
Делегат XXI та XXIV з’їздів Ком¬ 
партії України. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 6—10-го скликань. 
Член Президії Верховної Ради 
УРСР 8-го скликання. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, орденом 
«Знак Пошани», медалями. 

О. М. Семененко. 
ЛУГОВСЬКоИ Володимир Олек¬ 
сандрович [18.VI (1. VII) 1901, 
Москва — 5. VI 1957, Ялта, похо¬ 
ваний у Москві] — рос. рад. поет. 
Учасник громадян, війни. Друку¬ 
ватися почав 1924. Перші кни¬ 
ги віршів — «Сполохи» (1926), 
«Мускул» (1929). Автор збірок 
«Європа» (1932), «Каспійське мо¬ 
ре» (1936), кн. поем «Життя» 
(1933). Поетична епопея «Пустеля 
і весна» (кн. 1—4, 1930—54) — 
про соціалістичні перетворення в 
Серед. Азії. Книга поем «Середи¬ 
на віку» (1958), зб. віршів «Синя 
весна» (1958) — роздуми про до¬ 
лю Вітчизни, революцію. В центрі 
творів Л.— образ В. І. Леніна, 
діяльність Комуністич. партії. 
Книга «Кримські вірші» (1954), 
цикл поезій «Україна» (1954) при¬ 
свячені дружбі народів, історії та 
культурі Рад. України. Перекла¬ 
дач творів Т. Шевченка. Нагород¬ 
жений орденом «Знак Пошани», 
медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. 
М., 1971; Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Народи-брати. К.. 1954; Пісня 
дружби. В кн.: Слава Вітчизні на- 
родів-братів! К., 1954. 

ЛУГОВЦбВ Максим Власович 
[ЗО.ІУ (11.У) 1885, Юзівка, тепер 
Донецьк — 7. VI 1956, Київ] — 
укр. рад. вчений-металург, акад. 
АН УРСР (з 1939), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1945). Закінчив (1916) 
Катеринославське Вище гірниче 
уч-ще (тепер Дніпроп. гірничий 
ін-т). Працював на металург, з-дах 
Донбасу, в трестах металург, пром- 
сті, в наук.-тех. радах країни. 
Керував відбудовою і реконструк¬ 
цією з-дів, шахт і рудників Украї¬ 
ни. В 1939—51 — директор і зав. 
доменним відділом Ін-ту чорної 
металургії АН УРСР, згодом пра¬ 
цював в Ін-ті гірничої справи ім. 
М. М. Федорова АН УРСР (тепер 
Всесоюзний н.-д. ін-т гірничої ме¬ 
ханіки ім. М. М. Федорова). 
Праці в галузі статистичної тео¬ 
рії доменного процесу, спікання 
й доменної плавки офлюсованого 
агломерату, використання магне¬ 
зіальних шлаків і кисневого дуття 
в доменному вироби, тощо. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
Літ.: Бєлякова Є. П., Францевич 
І. М. Максим Власович Луговцов. 
К.. 1958. 
ЛУГОСТІЙКГ МАТЕРІАЛИ —ма- 
теріали, що відзначаються підви¬ 
щеною лугостійкістю. Розрізня¬ 
ють Л. м. металеві й неметалеві 
(неорганічні, органічні). Метале¬ 
вими Л. м. є сплави на основі за¬ 
ліза (високолеговані й вуглецеві 
сталі, сірі, кремнисті та нікеле¬ 
ві чавуни), кольорові метали та 
їхні сплави. До неметалевих не¬ 
органічних Л. м. належать мате¬ 
ріали, що містять оснбвні та ам¬ 
фотерні окисли,— азбест, вапня¬ 
ки, доломіти, магнезити, квар¬ 
цове скло і багатокомпонентне 
скло силікатне, глиноземистий це- 

ЛУГОСТІЙКІ 
МАТЕРІАЛИ 

В. О. Лгговськой. 

М. В. Луговцов. 
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Лужичани. Лужицькі 
дівчата у святковому 
вбранні. 

мент і портландцемент, бетони, 
емалі. Високою лугостійкістю ха¬ 
рактеризуються деякі бориди, кар¬ 
біди, нітриди, силіциди, сульфі¬ 
ди, фториди, порошкові мате¬ 
ріали. Найпоширеніші органічні 
Л. м.— поліетилен, поліізобути¬ 
лен, поліпропілен, поліметилме- 
такрилат, полівінілхлорид, по¬ 
ліаміди, фторопласт, гума. Л. м. 
застосовують у хім. і легкій пром- 
сті, машинобудуванні, електротех¬ 
ніці тощо. В. І. Максін. 
ЛУГОСТІЙКІСТЬ — властивість 
матеріалу протистояти руйнівній 
дії водних розчинів або розплавів 
лугів та лужних металів. Зале¬ 
жить від хім. складу, структури 
і ступеня здрібнення матеріалу, 
концентрації і т-ри лугів, трива¬ 
лості їхньої дії. Визначається від¬ 
ношенням (у процентах) маси по¬ 
дрібненого матеріалу, обробленого 
водними розчинами лугів, до його 
маси перед обробкою. Л.— осн. 
характеристика лугостійких ма¬ 
теріалів. 
ЛУДДЙТИ (англ. Ідіскікез) — 
учасники стихійних виступів брит. 
робітників (переважно текстильної 
пром-сті, 1760—1830 у період про¬ 
мислового перевороту), під час 
яких вони ламали машини. 
Рух, спрямований проти капіталі¬ 
стичної експлуатації та застосуван¬ 
ня машин у вироби., дістав назву за 
ім’ям підмайстра Н. Лудда, який 
зламав свій в’язальний верстат. 
Деяка частина Л. виступала за 
проголошення Англії республікою. 
Англ. уряд придушував виступи 
за допомогою військ. 8.ІІ 1812 ух¬ 
валено «Акт про збереження спо¬ 
кою ►, який передбачав страту за 
руйнування машин. Рух Л. свідчив 
про зародження класової свідо¬ 
мості пролетаріату. Аналогічні ви¬ 
ступи мали місце у Франції (ді¬ 
стали назву «саботаж»), Бельгії, 
Німеччині. Польщі, Швейцарії, 
США. Ю. М. Барабанов. 
ЛУДЄМІС (Аоцутєцтіе) Менелаос 
(справж. ім’я та прізв.— Дімітріс 
Валасіадіс; 25.X 1915, Стамбул — 
22.1 1977, Афіни) — грец. письмен¬ 
ник. Комуніст. В роки 2-ї світової 
війни — учасник Руху Опору. В 
1948—52 перебував у тюрмах, 
концтаборах, на засланні; 1959— 
75 — в Румунії як політемігрант. 
Перша зо. оповідань — < Кораблі 
не причалили» (1938). У ній, а та¬ 
кож у дилогії «Хмари густішають» 
(1948) і «Хлопчик лічить зорі» 
(1956—57) показав тяжке життя 
трудящих Греції, у зб. віршів 
«Я співаю про Кіпр» (1956) — 
страждання кіпріотів. Період 
окупації і боротьбу проти фа¬ 
шизму відобразив у зб. оповідань 
«Заплакані дні» (1953) та ін., зб. 
віршів «Крик на краю світу» 
(1954), романах «Вулиця безодні 
№ 0» (1962), «Вино боягузів» 
(1965). У періодичних виданнях 
опублікував враження про подо¬ 
рож до СРСР, зокрема 1959 — до 
Києва. 
Те.: Укр. дерекл.— Заплакані 
дні. К., 1958; Білі хризантеми. К., 
1961; Рос. перек л.— Тучи_ сгу- 
щаются.— Мальчик считает звездьі. 
М., 1959; Дорога теряется в лесу.— 
Мальчик считает звездьі, кн. 2. М., 
1960. Т. М. Чернишова. 
ЛУДІННЯ — нанесення на поверх¬ 
ню металевих (гол. чин. сталевих 
і мідних) виробів шару олова. 

Товщина такого покриття стано¬ 
вить 0,2—10 мкм. Лудінням ство¬ 
рюють захисні покриття, полег¬ 
шують паяння, знижують опір 
деформуванню під час обробки 
тиском тощо. Олово наносять най¬ 
частіше електролітичним способом 
(див. Електроліз), рідше — ін. 
способами, напр. гарячим (витри¬ 
муванням виробів у розплавленому 
олові), механічним (нанесенням 
на нагріту поверхню виробів флю¬ 
су і олова з подальшим протиран¬ 
ням її) або контактним (занурен¬ 
ням виробів у киплячий насичений 
водний розчин солей, що містять 
олово). Лудінню піддають деталі 
радіо- і електротех. апаратури, ка¬ 
белі, внутр. поверхню посудин, 
де готують їжу і зберігають харч, 
продукти, тощо. 
лудлбвський вік і Ярус (за 
назвою місцевості Лудлоу у Вели¬ 
кобританії) — третій вік силурій¬ 
ського періоду та відклади, що 
утворилися в той час. На Україні 
відклади Л. я. (аргіліти, вапняки, 
доломітові мергелі, доломіти) по¬ 
ширені на Волино-Подільській 
плиті та в Причорноморській за¬ 
падині. Потужність їх до 300 м. 
Див. також Силурійський період 
1 силурійська система. 
«ЛУДЛбУСЬКА БбЙНЯ»— 
кривава розправа зі страйкуючими 
шахтарями поблизу м. Лудлоу 
(Ладлоу, шт. Колорадо, США) у 
квітні 1914. У вересні 1913 почався 
страйк 9 тис. гірників. Об’єднана 
спілка гірників вступила в перего¬ 
вори з підприємцями, вимагаючи 
поліпшити становище шахтарів шт. 
Колорадо. Вимоги робітників зво¬ 
дилися до запровадження 8-годин- 
ного робочого дня, збільшення за- 
робіт. плати, визнання профспілок. 
Підприємці відмовилися задоволь¬ 
нити вимоги робітників. У квітні 
1914 за наказом президента США 
В. Вільсона надіслане на місце 
подій федеральне військо спалило 
табір страйкарів і розстріляло ке¬ 
рівників страйку. 
ЛУДРІ Іван Мартинович (1895— 
26.XI 1937) — рад. воєначальник, 
лагман 1-го рангу (1935). Член 
омуністичної партії з 1918. Н. 

в Ліфляндській губ. (тепер 
Вільяндиський р-н Ест. РСР). 
Закінчив Військ.-мор. академію 
(1927). Був секретарем Кронштадт¬ 
ського військ.-мор. к-ту, коміса¬ 
ром Кронштадтської бази (1918), 
комендантом Кронштадта і комі¬ 
саром Онезької військ, флотилії 
(1919), комісаром Мор. сил Чорно¬ 
го м. (1920), членом РВР та нач. 
Мор. сил Каспійського м. (1921). 
З 1927 — команд. Береговою обо¬ 
роною Чорного м., нач. Управлін¬ 
ня ВМС РСЧА, з 1932 — заст. 
начальника Мор. сил РСЧА, 1937 — 
нач. Військ.-мор. академії. Наго¬ 
роджений орденом Червоного Пра¬ 
пора. 
ЛУЖАНИ (стара назва — Л у ка¬ 
ни) — селище міського типу Кіц- 
манського р-ну Чернів. обл. УРСР. 
Розташовані на лівому березі Пру¬ 
ту. Залізнична станція. 3,9 тис. ж. 
(1980). В Л.— заводи: спирто¬ 
вий і залізобетонних конструкцій. 
2 середні та музична школи, 
лікарня; клуб, кінотеатр, бібліо¬ 
тека. Архіт. пам’ятка — Вознесен- 
ська церква (15 ст.). Вперше зга¬ 
дуються 1453. 

лужАнін Максим [справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Кара- 
тай Олександр Амвросійович; 
н. 20.Х (2.XI) 1909, с. Пруси, тепер 
Солігорського р-ну Мін. обл.] — 
білорус, рад. поет, засл. діяч мис¬ 
тецтв БРСР (з 1969). Член КПРС 
з 1969. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1925. 
Автор зб. віршів «Кроки» (1928), 
«Голосує весна за весну» (1931), 
«Широке поле війни» (1945), «Світ¬ 
ло Батьківщини» (1952), «Роси на 
колосі» (1973), «Жага крила> 
(1974), «Левониха» (1977), «Голоси 
над вирієм» (1980) та ін., прозо¬ 
вих творів «Колос розповідає 
про себе» (1964), «Дванадцять ве¬ 
чірніх вогнищ» (1968), «Люди, 
птиці, простір» (1976), публіци¬ 
стичних і літ.-критичних (збірки 
«Очима часу», 1974; «З ранку до 
вечора», 19/8), творів для дітей, 
кіносценаріїв. Перекладач творів 
П. Тичини, М. Рильського, В. Со- 
сюри, І. Неходи та ін. Т. Шевчен¬ 
кові, Лесі Українці присвятив 
статті. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Збор творау, т. 1—3. Мінск, 
1968—70; Укр. перек л.— [Вір¬ 
ші]. В кн.: Білоруська радянська пое¬ 
зія, т. 1. К., 1971; Рос. перек л.— 
Двенадцать вечерних костров. М., 
1970: Шумели берези. М.—Л., 1971; 
Окна дороги. М., 1976. В. Я. Буран. 
ЛУЖИЦЯ, Лаузіц — історико-гео- 
графічна область між Ельбою (Ла- 
бою) та Одером (Одрою), тепер — 
на Пд. Сх. НДР. З 15 ст. поділя¬ 
лася на Нижню і Верх. Л. Тер. 
Л. в 1-му тис. н. е. населяли по¬ 
лабські слов'яни. В 10 ст. Л. за¬ 
воювали нім. феодали. В 11—14 ст. 
Верх, та Нижня Л. у різний час 
належали маркграфам Мейсенсь- 
ким, Польщі, Чехії, Бранденбур¬ 
гу, з 1320 Верх. Л., а з 1373 і 
Нижня Л.— у складі чеських зе¬ 
мель (разом з ними з 1526 — в ім¬ 
перії Габсбургів). Верх, і Нижня 
Л. з 1635 — володіння курфюрс¬ 
тів Саксонії, 1815 поділені між 
Пруссією і Саксонією. Слов. на¬ 
селення було частково понімечене, 
частково зберегло свою мову, зви¬ 
чаї і культуру (див. Лужичани). 
ЛУЖИЦЬКА КУЛЬТУРА — ар¬ 
хеологічна культура племен серед¬ 
нього і пізнього періодів бронзо¬ 
вого віку та раннього залізного 
віку. Назва походить від історико- 
географічної області Лужиці, 
де в 19 ст. було відкрито і дослід¬ 
жено пам’ятки Л. к. Залишки 
поселень, могильники, скарби Л. к. 
(датуються 14 або 13—4 або 3 ст. 
до н. е.) поширені від Одри до Зх. 
Бугу. Найвідомішою пам’яткою 
Л. к. є Біскупинське городище 
(на тер. ПНР). Носії Л. к. мали 
й неукріплені поселення. На тер. 
зх. областей України досліджено 
могильник Л. к. біля с. Млинища 
Іваничівського р-ну Волин. обл. 
і поховання (можливо, могильник) 
поблизу с. Вербеня Млинівського 
р-ну Ровен. обл. Основу г-ва носіїв 
Л. к. становили орне землеробство, 
скотарство, мисливство. Високого 
розвитку досягло у них і бронзо- 
ливарне виробництво. Між племе¬ 
нами Л. к. та їхніми сусідами існу¬ 
вав жвавий обмін. Носії Л. к. жи¬ 
ли патріархально-родовим ладом 
з виразними рисами майнового та 
соціального розшарування. Части- 
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на дослідників вважає Л. к. за 
протослов ’янську. 
Літ.: Лужицька та висоцька культу¬ 
ри. В кн.: Археологія Української 
РСР, т. 2. К., 1971. 

^ Ю. М. Захарук. 
ЛУЖИЦЬКІ М0ВИ,серболужиць¬ 
кі мови — мови лужичан — верх- 
ньолужицька й нижньолужицька. 
Належать до зх. підгрупи слов’ян, 
групи індоєвроп. сім’ї мов. Верх- 
ньолужицька ближча до чеської, 
нижньолужицька — до польської 
мови. Найдавніші писемні пам’ят¬ 
ки — з 16 ст. В основу верхньо- 
лужицької літ. мови ліг будишин- 
ський (баутценський) діалект, ниж- 
ньолужицької — хотебузький (кот- 
буський). Характерні риси сучас. 
Л. м.: пом’якшення приголосних у 
певних позиціях, архаїчні морфо¬ 
логічні форми (ідвоїна, аорист, 
імперфект, у нижньолужицькій — 
супін), численні лексичні запози¬ 
чення з нім. мови. Алфавіт Л. м.— 
на лат. графічній основі. 
Літ.: Трофимович К. К. Серболу¬ 
жицька мова. Львів, 1964; Исследо- 
вания по серболужицким язьїкам. 
М., 1970. Т. Б. Лукінова. 

ЛУЖИЧАНИ, лужицькі серби, 
серболужичани (самоназва — серб¬ 
ські люд, серб’я; застаріла нім. 
назва — венди, сучасна — сорби) 
— західнослов’янська народність 
в НДР, яка живе на тер. істор.-ге- 
огр. області Лужиці (звідси назва). 
Чисельність — бл. 100 тис. чол. 
(1978, оцінка). Говорять лужиць¬ 
кими мовами, а також нім. мовою. 
Віруючі Л.— лютерани, є також 
католики. У 8—10 ст. Л. входили 
до складу полабських слов’ян. Піс¬ 
ля завоювання нім. феодалами лу¬ 
жицьких земель (кін. 10 ст.) Л. 
були частково понімечені. Пере¬ 
бували на становищі пригнобле¬ 
ної нац. меншості аж до розгрому 
фашист. Німеччини (1945). Після 
проголошення НДР почався віль¬ 
ний розвиток нац. культури Л., 
яка має давні традиції. Зберіга¬ 
ються своєрідні худож. ремесла, 
зокрема ткацтво, гончарство, 
різьблення на дереві тощо. Фоль¬ 
клор Л. багатий на пісні, приказ¬ 
ки, казки. Відомі нац. муз. ін¬ 
струменти (гусла, волинка та ін.). 
Створено нац. театр (1948), держ. 
ансамбль лужицької нар. куль¬ 
тури (1952). Мовами Л. видаються 
газети, журнали, книги, виклада¬ 
ють у навч. закладах. Про л-ру Л. 
див. серболужицька література. 
ЛУЖНІ ГІРСЬКГ ПОРбДИ — гір- 
ські породи з підвищеним ВМІСТОМ 
лужних металів. Гол. породо¬ 
утворюючими мінералами Л. г. п. 
є: лужні польові шпати, лужні 
піроксени й амфіболи та мінерали 
групи фельдшпати дів (нефелін, 
лейцит, содаліт). Розрізняють кіль¬ 
ка типів Л. г. п.: нефелінові сіє¬ 
ніти, лужні граніти, лужні габ- 
ро, міаскіти, уртити, кімберліти 
тощо. Утворюються Л. г. п. 
переважно шляхом кристалізації 
магми, рідше — внаслідок мета¬ 
морфізму. В Рад. Союзі поши¬ 
рені в РРФСР (на Польському 
п-ові, Уралі, в Сибіру), в Серед. 
Азії, на Закавказзі та Україні (в 
межах Українського щита). З Л. 
г. п. пов’язані родовища апатиту 
і рідкісних металів. 

І. Б. Щербаков. 
ЛУЖНІ МЕТАЛИ — хімічні еле¬ 
менти головної підгрупи І групи 

періодичної системи елементів Д. 1. 
Менделєєва: літій, натрій, ка¬ 
лій, рубідій, цезій, францій. Утво¬ 
рювані Л. м. гідроксиди — силь¬ 
ні луги (звідси назва). Л. м.— лег¬ 
кі, м’які метали, хімічно дуже 
активні, активність їх зростає від 
літію до францію. Більшість солей 
Л. м. (напр., карбонати, сульфати) 
розчинні у воді. 
ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ — 
хімічні елементи головної підгру¬ 
пи II групи періодичної системи 
елементів Д. І. Менделєєва: каль¬ 
цій, стронцій, барій і радій. Назва 
Л. м. пов’язана з тим, що оксиди 
цих металів (за термінологією ал¬ 
хіміків — «землі») при взаємодії 
з водою утворюють сильні розчин¬ 
ні основи — луги. Л. м.— хімічно 
активні, активність їх зростає від 
кальцію до радію. Солі Л. м. ма¬ 
ють велике практичне значення. 
лузАнівка — дитячий примор¬ 
ський кліматичний курорт Одесь¬ 
кого курортного району. Ліку¬ 
вальні фактори — кліматотерапія, 
морські купання. Показання: 
хронічні захворювання носоглотки 
та бронхіти, анемії. 1956 на 
базі санаторію організовано рес¬ 
публіканський санаторний піонер¬ 
ський табір < Молода гвардія►. 
ЛУЗІН Микола Миколайович [27. 
XI (9.XII) 1883, Томськ — 28.11 
1950, Москва] — рос. рад. мате¬ 
матик, акад. АН СРСР (з 1929). 
Закінчив Моск. ун-т (1908). Осн. 
праці присвячені теорії функцій 
дійсної змінної. Л.— один з осно¬ 
воположників дескриптивної и тео¬ 
рії функцій та множин. Йому 
належать нові означення аналітич¬ 
них множин, відкриття і вивчен¬ 
ня проективних множин. Ряд праць 
Л.— з матем. аналізу, диферен¬ 
ціальних рівнянь, диференціаль¬ 
ної геометрії. Л. створив моск. 
матем. школу. Його учнями були 
П. С. Александров, А. М. Колмо- 
горов, М. О. Лаврентьєв, П. С. 
Новиков, О. Я. Хінчин та ін. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
ЛУГ БОНАПАРТ (Боиіз Вопараг- 
іе), Луї Наполеон Бонапарт — 
франц. імператор 1852—70. Див. 
Наполеон III. 
ЛУТдбР (франц. Іоиіз сі’ог — зо¬ 
лотий луї) — франц. золота моне¬ 
та (6—7 г золота), викарбувана 
вперше 1640 за Людовіка XIII 
(звідси і її назва). Карбування Л. 
припинено 1795. 
ЛУЇЗІАНА — істор. область на 
Пд. СІЛА, територія якої частково 
збігається з тер. сучас. пгг. Луїзіа¬ 
на. В 16 ст. її відкрили іспанці. 
З кін. 17 ст. Франція почала коло¬ 
нізацію краю, але в результаті 
Семилітньої війни 1756—63 зму¬ 
шена була віддати його сх. частину 
Великобританії. Корінне населення 
Л.— індіан. племена, в більшості 
винищене колонізаторами. Після 
утворення СІЛА (1776) сх. части¬ 
на Л. ввійшла до складу нової 
д-ви, а зх.— була викуплена СІЛА 
у Франції 1803. Однойменний штат 
утворено 1812. Л. О. Лещенко. 
ЛУЇЗІАНА — штат на півдні 
СІЛА. Пл. 125,7 тис. км2. Нас. 
3,9 млн. чол. (1977). Адм. ц.— м. 
Батон-Руж. Тер. штату розташова¬ 
на на Примексіканській низовині, 
пд.-сх. частину якої займає дель¬ 
та р. Міссісіпі. Переважають мі¬ 

шані ліси. Розробка родовищ наф¬ 
ти і природного газу. Значна наф¬ 
топереробна і хім. (вироби, синте¬ 
тичного каучуку, пластмас тощо) 
пром-сть. Виплавка алюмінію (на 
імпортній сировині), суднобуду¬ 
вання і судноремонт, автоскладаль¬ 
ні з-ди, підприємства металообр., 
воєнної, деревообр., паперової, 
харч, (цукр., маслоробна та ін.) 
галузей. Найбільший пром. центр 
і гол. порт — Новий Орлеан. Про¬ 
відна галузь с. г.— землеробство. 
Вирощують рис, бавовник, цукр. 
тростину. Розводять велику рога¬ 
ту худобу та свиней. Рибальство. 
ЛУЇСВІЛЛ — місто на Сх. СІЛА, в 
штаті Кентуккі. Значний річковий 
порт на р. Огайо, залізнична стан¬ 
ція, вузол автошляхів. 335,6 тис. 
ж. (1975). Найрозвинутіші маш.- 
буд., хім., тютюнова пром-сть. 
Ун-т. Л. засн. у 18 ст. 
ЛУЇ ФІЛЇПП (Ьоиіз-РЬіІірре; 6-Х 
1773, Париж — 26.VIII 1850, Клер- 
монт, Великобританія) — франц. 
король 1830—48. Представник мо¬ 
лодшої лінії династії Бурбонів. 
У період Реставрації (1814, 1815— 
ЗО) підтримував зв’язки з опозицій¬ 
но настроєними колами великої 
буржуазії. Після Липневої револю¬ 
ції 1830 був проголошений коро¬ 
лем. Правив в інтересах фінанс. 
і пром. буржуазії. Скинутий ре¬ 
волюцією 1848 у Франції, втік до 
Великобританії. 
ЛУК — 1) Ручна зброя для метання 
стріл. Застосовували Л. з часів 
мезоліту майже у всіх племен і 
народів, за вицятком австралій¬ 
ців, на війні й під час полювання. 
Простий Л. складається з дерев’я¬ 
ної палиці, зігнутої в дугу, кінці 
якої стягнено тятивою. Складний 
Л. мав дерев’яну основу, з зовн. 
боку посилену сухожиллями, з 
внутр.— роговими пластинами. 
Складний Л. переважав звичайний 
у міцності і дальності метання 
стріл (до 200 м). На тер. УРСР Л. 
використовували скіфи, слов’ян, 
племена, в 15—17 ст. — укр. ко¬ 
зацтво. 2) Спорт, знаряддя. Див. 
Стрільба з лука. 
ЛУКА — тип трав’янистої рослин¬ 
ності, утвореної в основному бага¬ 
торічними мезофітами. Рослин¬ 
ність Л., на відміну від рослиннос¬ 
ті степу, розвивається протягом 
всього вегетаційного періоду. Л. 
поширені по всій земній кулі від 
Тундри на Пн. до о-вів Антаркти¬ 
ки на Пд., але найбільше їх у по¬ 
мірному поясі Пн. півкулі. Заг. 
площа Л.— бл. 200 млн. га. Л. бу¬ 
вають природними і штучними (сія¬ 
ними), а за походженням — первин¬ 
ними (заплавні та гірські Л.) і 
вторинними, що виникли на місцях 
вирубаних лісів (переважна біль¬ 
шість материкових Л. Європи, 
Азії та Пн. Америки). Матери¬ 
кові Л. поділяють на низинні, 
що зволожуються підгрунтовими 
і дощовими водами, і суходільні, 
що зволожуються дощовими вода¬ 
ми. Материкові Л. звичайно різ- 
нотравно-злакові, грунт часто вкри¬ 
тий мохами, продуктивність не¬ 
висока. Із злаків поширені біло¬ 
вус стиснутий, мітлиця звичайна, 
щучник дернистий, пахуча трава 
звичайна тощо; з різнотрав’я — 
перстач прямостоячий, комонник 
лучний, жовтеці, ракові шийки та 
ін.; на низинних Л. багато осок. 

ЛУКА 

М. М. Лузін. 



236 
ЛУКА 

Ь П. Лукашова. 

Лука Лейденський. 
Зцілення ієрихонсько- 
го сліпця. Частина 
триптиха. 1531. Дер¬ 
жавний # Ермітаж у Ле¬ 
нінграді. 

Заплавні Л. розташовані у 
заплавах річок. Вони зволожу¬ 
ються повеневими, підгрунтовими 
і дощовими водами. їх грунти бага¬ 
ті, продуктивність вища, ніж мате¬ 
рикових. Із злаків зустрічаються 
лисохвости лучний та здутий, тон¬ 
коноги болотний та лучний, щуч¬ 
ник дернистий тощо; осоки водяна, 
струнка, пухирчаста та ін. Серед 
гірських Л. (на Україні — це 
полонини і яйли) розрізняють суб¬ 
альпійські (див. Субальпійська 
рослинність) і альпійські Л. (див. 
Альпійська рослинність). На дея¬ 
ких субальпійських Л. розвива¬ 
ється т. з. високотрав’я (до 2,5 м 
заввишки). Для альпійських Л. ха¬ 
рактерні густі низькорослі траво¬ 
стої із злаків, різнотрав’я і осок. 
Л. використовуються як пасовища 
та (крім альпійських) сіножаті. 
Див. також Луківництво. 
Літ.: Афанасьєв Д. Я. Природні луки 
УРСР. К., 1968; Пойменнме луга 
СССР. М., 1973; Юрійчук П. Ф. Ін¬ 
тенсивне використання природних 
кормових угідь. Ужгород, 1977. 

М. Д. Рижутт. 

ЛУКА, Луки — озеро у межах Во- 
лин. обл. УРСР. Площа бл. 7 км2, 
глиб, до 10 м. Береги низовинні, 
заболочені. Живлення за рахунок 
грунтових і поверхневих вод. Про¬ 
токами сполучене з озерами Пере- 
мут, Пулемецьким і Світязь. Ри¬ 
бальство. 
ЛУКА ЛЕЙДЕНСЬКИЙ (Лукас 
ван Лей ден; Ілісаз уап Беусіеп; 
1489 або 1494, Лейден — 1533, там 
же) — нідерл. живописець і гра¬ 
вер, представник нідерл. Відрод¬ 
ження. В 1504—08 навчався в бать¬ 
ка Г. Якобса, пізніше в К. Енгел- 
бректса. Працював у Лейдені. Реа¬ 
лістичні тенденції в творчості Л. Л. 
яскраво виявилися в його гравюрах 
(«Керівниця», 1510, та ін.). Л. Л. 
один з перших у зх.-європ. мист. 
звернувся до жанрових сцен («Гра 
в шахи», бл. 1508—10; «Проповідь 
у церкві», бл. 1521). Відомі його 
вівтарні картини («Страшний суд», 
1526—27; «Зцілення ієрихонсько- 
го сліпця», 1531, ДЕ). Л. Л. писав 
також портрети («Автопортрет», 
бл. 1514, та ін.). Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Гра¬ 
вюра, т. З, -с. 448—449. 
літ.: Никулин Н. Н. Лука Лейден- 
ский. Л.— М., 1961. 
ЛУКА-ВРУБЛОВЕЦЬКА, Лука- 
Врублівецька — село Кам’янець- 

Подільського р-ну Хмельн. обл., 
біля якого 1945—50 досліджено за¬ 
лишки поселення раннього періоду 
(4-е тис. до н. е.) трипільської 
культури. Розкопано залишки 7 
напівземлянкових жител. Одне з 
них, довжиною 45 м і шириною 
З—5 м, з 11 вогнищами, було ти¬ 
повим житлом великої родової 
сім’ї. Знайдено сланцеві наконеч¬ 
ники мотик, крем’яні знаряддя, 
різноманітну, часто оздоблену кри¬ 
волінійним орнаментом кераміку, 
понад 250 культових глиняних фі¬ 
гурок жінок, а також тварин. Не¬ 
численні мідні вироби (рибальсь¬ 
кі гачки, шила та дрібні прикра¬ 
си) — найдавніші з відомих на тер. 
СРСР. Осн. заняття жителів посе¬ 
лення — землеробство, скотарство, 
мисливство. 
Літ.: Бибиков С. Н. Раннетрипольское 
поселение Лука-Врублевецкая на 
Днестре. М.— Л., 1953. 
ЛУКА-РАИКОВЄЦЬКА — сло- 
в’янське поселення 7—9 СТ. В уро¬ 
чищі Лука біля с. Райків Берди¬ 
чівського р-ну Житомир, обл. Дос¬ 
ліджувалося 1946—48. При роз¬ 
копках виявлено залишки 8 напів¬ 
землянкових жител з печами-ка- 
м’янками. Знайдено переважно 
глиняний (ліпний і кружальний) по¬ 
суд. Населення Л.-Р. жило первіс¬ 
нообщинним ладом, що перебував 
на стадії розкладу. Осн. заняттям 
населення було землеробство. Па¬ 
м’ятки, подібні до Л.-Р., характер¬ 
ні для пд.-зх. групи східнослов. 
племен Дніпровського правобереж¬ 
жя напередодні утворення давньо- 
рус. д-ви. На тер. Укр. Полісся 
вони належать літописним древля¬ 
нам. 
ЛУКАСЕВИЧ (Ідіказіе\уіс2) Ян 
(21.XII 1878, Львів — 13.11 1956, 
Дублін) — польс. філософ і логік. 
Закінчив Львів, ун-т (1902). Член 
Польс. АН (з 1937), професор 
ун-тів у Львові (з 1902) і Варшаві 
(1915—39), Ірл. академії в Дуб¬ 
ліні (з 1949). Провідний представ¬ 
ник львівсько-варшавської школи, 
учень К. Твардовського. Справив 
значний вплив на розвиток сучас. 
формальної і матем. логіки. Один 
із засновників багатозначної ло¬ 
гіки, модальної логіки. Дослід¬ 
жував історію логіки, зокрема ло¬ 
гіку Арістотеля. Вважав логіку 
засобом побудови наук, філософії. 
У філос. поглядах поєднував еле¬ 
менти позитивізму з неореалізмом, 
теїзмом• М. М. Верников. 
ЛУКАСГНСЬКИЙ (Іліказіїізкі) 
Валеріан (14.IV 1786, Варшава — 
27.11 1868, Шліссельбург) — польс. 
революціонер, діяч польс. шляхет¬ 
ського нац. руху. Організатор та¬ 
ємних офіцерських т-в«Національ¬ 
не масонство» (1819—20) і Па¬ 
тріотичне товариство> (1821— 
22). Виступав за відновлення неза¬ 
лежної Польщі та возз’єднання з 
нею земель, загарбаних Австрією 
і Пруссією. Поділяв реакц. ідеї 
ліберально-шляхетської опозиції 
про повернення під владу Польщі 
укр., білорус, та лит. земель. У 
1822 Л. був заарештований, 1824 
засуджений на 7 років тюрми. За 
спробу підняти повстання в фор¬ 
теці Замості строк ув’язнення Л. 
був подвоєний. Під час польського 
повстання 1830—31 Л. переведено 
у Шліссельбурзьку фортецю, де 
він утримувався до самої смерті. 

Г. І. Марахов. 

ЛУКАЧ (Ідікасз) Дєрдь (13. IV 
1885, Будапешт — 4.VI 1971, там 
же) — угор. філософ, літературо¬ 
знавець, критик, член Угор. АН 
(з 1955). Навчався в Будапештсь¬ 
кому і Берлінському ун-тах. У 1918 
вступив до Компартії Угорщини. 
В 1919 — нарком у справах куль¬ 
тури Угорської Радянської Рес¬ 
публіки. Після падіння Рад. влади 
в Угорщині — в еміграції в Австрії 
та Німеччині. В 1933—45 жив в 
СРСР. Після повернення 1945 
на батьківщину — професор Буда¬ 
пештського ун-ту. Л.— автор праць 
з філософії, естетики, історії та 
теорії л-ри. У 20-х рр. допускав 
лівосектантські помилки, які під¬ 
дав критиці В. І. Ленін (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. 41, с. 126). Під час 
перебування в СРСР вивчав твор¬ 
чу спадщину К. Маркса і Ф. Ен¬ 
гельса з питань естетики, л-ри і 
культури, виступав проти вуль¬ 
гарного соціологізму та занепад¬ 
ницьких течій буржуазної куль¬ 
тури. 
Активно виступав проти фашизму. 
Після війни взяв участь у станов 
ленні нової, соціалістичної угор. 
культури. Член Всесвітньої Ради 
Миру. Премія ім. Л. Кошута (1948, 
1955). к. А. Шахова. 
ЛУКАШ з Нового Мяста (Биказг г 
ІМо^едо Міазіа; р. н. невідомий — 
п. 1542) — укр. і польс. учений- 
гуманіст. Н. поблизу Перемишля 
в м. Нове Място. З 1517 — бака¬ 
лавр вільних мистецтв, з 1521 
викладач філософії у Краківсько¬ 
му ун-ті. У 1522 переїхав до Люб¬ 
ліна, де працював міським писа¬ 
рем. Виступав проти обскурантиз¬ 
му церковників. Вважав, що лю¬ 
дина є частиною природи і має 
право на задоволення своїх земних 
потреб. Пропагував античні па¬ 
м’ятки філософії, етики (зокрема, 
твори Арістотеля «Про душу», 
«Етику», «Про виникнення і зни¬ 
щення» та «Економіку», Ціцерона 
«Сон Сціпіона» тощо). Поділяв 
етичні принципи античної філосо¬ 
фії щодо необхідності гармоній¬ 
ного розвитку душі і тіла. Створив 
підручник епістолярного мистецтва 
«Скорочений посібник, як писати 
листи...». в. Д. Литвинов. 

ЛУКАШЕВИЧ Василь Лукич 
[бл. 1783—4(16).Х 1866, Бориспіль, 
тепер місто Київ, обл.] — декаб¬ 
рист. Походив з укр. козацької 
старшини. Після закінчення Па¬ 
жеського корпусу з 1803 служив у 
колегії закорд. справ, з 1805 — 
у м-ві внутр. справ. У 1807 вийшов 
у відставку і оселився в Борисполі. 
Заснував Переяславське повітове 
уч-ще. Під час Вітчизняної війни 
1812 сформував у своєму повіті 
народне ополчення. В 1818 у Полта¬ 
ві вступив до <Союзу благоденст- 
ва>. Притягався до слідства в спра¬ 
ві декабристів. Звільнений з ув’яз¬ 
нення, жив у Борисполі під нагля¬ 
дом поліції. 
ЛУКАШЕВИЧ (Ідіказге^ісг) Йо¬ 
сип Дементійович [ 1 (13). XII 1863, 
поблизу Вільнюса — 19.X 1928, 
Вільнюс]— польс. геолог, учасник 
революц. руху в Росії. Вчився у 
Петерб. ун-ті. За участь у підго¬ 
товці замаху на царя Олександра 
III 1877 засуджений до страти, 
смертний вирок було замінено на 
безстрокове ув’язнення у Шліс¬ 
сельбурзькій фортеці. Під час 
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ув’язнення написав працю <Неорга¬ 
нічне життя землі», в якій зробив 
спробу охарактеризувати кругообіг 
речовин у земній корі. Звільнений 
з ув’язнення 1905. В 1911—19 Л. 
працював у Геологічному коміте¬ 
ті, з 1920 — професор В і ленського 
(Вільнюського) ун-ту. Л.— автор 
оригінальної теорії метаморфізму 
гірських порід. 
лукашЄвич Платон Якимович 
(1806, с. Березань, тепер смт Ба¬ 
ришів. р-ну Київ. обл.—1887. 
там же) — укр. фольклорист і ет¬ 
нограф. Закінчив Ніжинську гім¬ 
назію вищих наук і Одеський лі¬ 
цей (1828). Видав зб. «Малорос- 
сийские и червонорусские народ- 
ньіе думьі и песни» (СПБ, 1836), 
де опублікував записи нар. дум і 
пісень, які зробив на Полтавщині, 
а також деякі записи 3. Доленги- 
Ходаковського та багато матеріа¬ 
лів, узятих із збірки В. Залесько- 
го. Тут уперше надруковано думи 
про Самійла Кішку, про козака 
Голоту та ін. Оцінював народно¬ 
поетичну творчість з консерватив¬ 
но-романтичних позицій. Автор 
досліджень з етнографії та мово¬ 
знавства. Виявляв реакційно-помі¬ 
щицьке ставлення до Т. Г. Шев¬ 
ченка і його творчості. 
ЛУКАШевИЧ (Ьиказгеигісг) 
Юзеф (ЗО.ХІ 1799, с. Кромплев, 
тепер Познаньського воєводства, 
ПНР — 13.11 1873, с. Таргошице, 
там же) — польс. історик, бібліо¬ 
граф, дослідник історії нар. ос¬ 
віти. Був видавцем багатьох істор. 
документів і матеріалів 17—18 ст. 
Автор кількох істор. праць, най¬ 
важливіша з яких — «Історія шкіл 
в Королівстві та Великому кня¬ 
зівстві Литовському з найдавні¬ 
ших часів і до року 1794» (т. 1—4, 
1848—51). В ній багато місця при¬ 
діляється історії освіти на укр. 
землях. Цією книгою користувався 
І. Франко, коли працював над пи¬ 
танням історії освіти на Україні. 
ЛУКАШЄВИЧІ — укр. художни¬ 
ки 17 ст. Іван Л. (рр. н. і см. не¬ 
від.)— працював у серед. 17 ст. 
Член Онуфріївського Львівського 
братства. Відомий як майстер 
декоративних шпалер на полотні, 
т. з. колтрин, які 1647 возив на 
продаж у м. Ясси. Л у к а Л. 
(рр.и н. і см. невід.) — син Івана 
Л. Його роботи датуються 2-ю пол. 
17 ст. Вчився у Львові в худож¬ 
ника А. Крауза (1665), згодом 
працював у м. Бродах. 
ЛУКАШбВ Іван Іванович |12 
(25). X 1901, с. Опішня, тепер смт 
Зіньківського району Полтавської 
обл.— 26. V 1970, Харків] — 
укр. рад. епізоотолог, проф. (з 
1940), доктор вет. наук (з 1940), 
засл. діяч науки УРСР (з 1948), 
чл.-кор. ВАСГНІЛ (з 1956). Член 
КПРС з 1949. В 1926 закінчив 
Харків, вет. ін-т (тепер Харків, 
зооветінститут). З 1931 — зав. 
кафедрою епізоотології цього ж 
ін-ту. Дослідження з питань епі¬ 
зоотології, діагностики, профі¬ 
лактики та заходів боротьби ч 
хроніч. інфекціями (туберкульоз, 
паратуберкульоз, атрофіч. риніт) 
і вірусними хворобами (інфекц. 
енцефаломієліт коней, віспа сви¬ 
ней, хвороба Ауєскі, ящур та ін.). 
Автор ряду підручників з епізоо¬ 
тології та монографій. Нагородже¬ 
ний 2 опденами Трудового Черво¬ 

ного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ЛУКАШбВА Іраїда Петрівна (н. 
14.1 1938, Свердловськ) — укр. 
рад. артистка балету, нар. арт. 
УРСР (з 1973). В 1953 закінчила 
Одес. балетну школу. В 1954 — 
солістка балету Одес. театру опери 
та балету, 1955—75 — солістка ба¬ 
лету, з 1975 — балетмейстер-репе- 
титор Київ, театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка. Партії: Жі- 
зель («Жізель» Адана), Аврора, 
Маша («Спляча красуня», «Лус- 
кунчик» Чайковського), Лілея 
(«Лілея» Данькевича), Мавка («Лі¬ 
сова пісня» Скорульського), Ширін 
(«Легенда про любов» Мелікова). 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, «Знак Поша¬ 
ни». 
ЛУКВА — річка в УРСР, у межах 
Івано-Фр. обл., права притока 
Дністра. Довж. 72 км, площа 
бас. 368 км2. Живлення дощове й 
снігове. Використовують для 
тех. і с.-г. водопостачання. 
ЛУКЙРСЬКИИ Петро Іванович 
[1 (ІЗ).ХІІ 1894, Оренбург — 16.ХІ 
1954, Ленінград] — рос. рад. фі¬ 
зик, акад. АН СРСР (з 1946). За¬ 
кінчив Петерб. ун-т (1916). З 1918 
працював у Держ. рентгенологіч¬ 
ному . і . радіологічному ін-ті, а 
потім в організованому на його ос¬ 
нові Фізико-тех. ін-ті АН СРСР, 
з 1943 — у Радієвому ін-ті АН 
СРСР. Осн. наук, праці — з фізики 
рентгенівського проміння, фізичної 
електроніки та ядерної фізики. 
Зокрема, перший виявив поляриза¬ 
цію рентгенівського проміння при 
Комптона явищі; дослідив нор¬ 
мальний фотоефект, що дало 
можливість з великою точністю пе¬ 
ревірити формулу фотоефекту А. 
Ейнштейна і виміряти Планка 
сталу; створив сурмоцезієвий фо¬ 
токатод; відкрив явище непружно- 
го розсіяння нейтронів. Нагород¬ 
жений орденами Леніна і Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медалями. 
ЛУКЙЧ Василь (літ. псевд. Ле- 
вицького Володимира Лукича; 2.IX 
1856, с. Белзка, тепер с. Гончарів- 
ка Золочівського р-ну Львів, обл.— 
6.Х 1938, м. Винники, тепер у 
складі Львова) — укр. культурно- 
освітній діяч ліберально-бурж. на¬ 
пряму, видавець. Закінчив Львів, 
ун-т (1879). Літ. діяльність почав 
1876 у журн. <Друг>. Був одним з 
видавців і редакторів збірників 
«Дністрянка» (1876), <Антологія 
руська> (1881), <Ватра> (1881) 
та ін. У 1890—96 — редактор 
журн. <Зоря>. Виступав з стаття¬ 
ми на літ. теми, видавав твори І. 
Нечуя-Левицького, Панаса Мир- 
чого, С. Руданського. 
ЛУКІАН (Лоцхкіубе; бл. 120, 
м. Самосата, Сірія — після 180, 
Єгипет) — давньогрец. письмен¬ 
ник. Збереглося бл. 80 творів Л. 
В сатирич творах висміював вади 
рабовласницького суспільства, ре¬ 
лігію, містику, забобони і марновір¬ 
ство. Виступав з діалогами («Бен¬ 
кет», «Розмови богів» та ін.), фан¬ 
тастичними творами («Подорож на 
Місяць»). Творчість Л. мала знач¬ 
ний вплив на зх.-європ. л-ру. Ф. 
Енгельс назвав його Вольтером 
класичної давнини (див. Маркс 
К., Енгельс Ф. Твори, т. 22, с. 445). 
Високу оцінку його антиреліг. діа¬ 
логів дав К. Маркс (див. там же 

т. 1, с. 388). Був одним з улюбле¬ 
них письменників Г. Сковороди. 
Вперше рос. мовою його твори пе¬ 
реклав М. Ломоносов. 
Те.: Укр. перек л.— Юпітер у 
клопотах. Львів, 1902; [Твори]. В кн.: 
Антична література. К., 1968; Рос. 
перекл.- Избранньїе атеистичес- 
кие произведения. М., 1955; Избран- 
ное. М., 1962. А. О. Біленький. 

ЛУКІВ (до 1946 — Мацеїв)—сели¬ 
ще міського типу Турійського р-ну 
Волин. обл. УРСР, за 2 км від 
залізнич. ст. Мацеїв. 3,7 тис. ж. 
(1980). 
У Л.— комбінат будівельних ма¬ 
теріалів, сироробний цех Ковельсь¬ 
кого маслозаводу, дільниця Турій- 
ської ф-ки культурно-побутових 
товарів, птахоінкубаторна станція, 
комбінат комунальних підпри¬ 
ємств, будинок побуту. Середня 
школа, профтех. уч-ще, 2 лікарні. 
Будинок культури, 2 б-ки. Архіт. 
пам’ятки: костьол (16 ст.), Парас- 
ківська церква і дзвіниця (1723). 
Вперше згадується 1537. 

ЛУКІВНЙЦТВО— 1) Галузь сіль 
ського г-вк (частина рослинницт¬ 
ва), що займається виробництвом 
сіна, зеленого корму, сировини для 
приготування трав’яного борошна 
та ін. кормів на природних та 
сіяних сіножатях і пасовищах. Л. 
має велике значення в створенні 
кормової бази для тваринництва. 
Одним з найважливіших завдань 
Л. є поліпшення природних і ство¬ 
рення високопродуктивних сіяних 
сіножатей і пасовищ, а також ра¬ 
ціональне використання їх. В 
СРСР площа природних кормових 
угідь 1978 становила 321 млн. 
га, з них сіножатей — 35,7 млн. 
га, пасовищ — 285,4 млн. га, в 
т. ч. на Україні відповідно — 6,7 
млн. га, 2,1 млн. га, 4,6 млн. га. 
В УРСР майже половина природ¬ 
них лук — суходільні, решта 
заливні та заболочені, з них бл. 
20% вкриті чагарниками і купи¬ 
нами. Пасовища на 95% суходіль¬ 
ні і розміщені переважно на схи¬ 
лах балок. Врожайність природ¬ 
них лук 1978 становила 17,5 ц 
сіна з га. Культурні пасовища в 
республіці 1979 займали площу 
450 тис. га, в т. ч. 123 тис. га зрошу¬ 
вані. Для підвищення продуктив¬ 
ності природних кормових угідь 
застосовують корінне й поверхне¬ 
ве поліпшення лук і пасовищ, 
осушують заболочені, при цьому 
луки переорюють, удобрюють і 
засівають цінними кормовими тра¬ 
вами. Всі осн. процеси в Л. меха¬ 
нізовано. 
2) Наука, що вивчає і розробляє 
основи, технологію поліпшення 
природних та створення культур¬ 
них сіножатей і пасовищ, прийоми 
раціонального використання їх. 
Природничо-науковою основою Л. 
є лукознавство. М. І. Толкач. 

ЛУКГн Микола Михайлович [8 
(20). VII 1885, с. Кусково, тепер 
у складі Москви — 19.VII 1940, 
Москва] — рад. історик, акад. 
АН СРСР (з 1929). Член Кому¬ 
ністичної партії з 1904. Викладач 
Моск. ун-ту. (1915—17; з 1918). 
Один із засновників «Т-ва істори- 
ків-марксистів» (1925). Директор 
Ін-ту історії Комуністичної акаде¬ 
мії (1932—36), директор Ін-ту істо¬ 
рії АН СРСР (1936—38). У 1935—38 
— відповідальний редактор журн. 

ЛУКІН 

11. І. Лукирський. 

М. М. Лукін. 

Лука-Врубловецька. 
Фрагмент жіночої гли¬ 
няної статуетки. 



238 
ЛУКІНОВ 

Д. Я. Лукіянович. 

«Историк-марксист». Гол. праці: 
«Максиміліан Робесп’єр» (1919), 
«Паризька комуна 1871 року» 
(1922), «Нариси з новітньої істо¬ 
рії Німеччини 1890—1914» (1925). 
У 1923 Л. опублікував перший 
марксистський підручник нової 
історії для вищої школи («Но¬ 
вітня історія Західної Європи»). 
Те.: Избраннме трудьі, т. 1—3. М., 
1960—63. Л. В. Таран. 
ЛУКІНбВ Іван Іларіонович (н. 
5.Х 1927, с. Поповка, тепер Коро- 
чанського р-ну Бєлг. обл.) — укр. 
рад. економіст, акад. АН УРСР 
(з 1976), дійсний член ВАСГНІЛ 
(з 1973), віце-президент АН УРСР 
(з 1979). Член КПРС з 1953. За 
кінчив Харків, с.-г. ін-т (1951). 
У 1951—56 працював в Ін-ті еко¬ 
номіки АН УРСР, 1956—67 — 
в апараті ЦК Компартії України, 
водночас 1965—67 — зав. відділом 
Ін-ту економіки АН УРСР. 
У 1967—76—директор Укр. н.-д. 
ін-ту економіки і організації с. г., 
з 1976 — директор Ін-ту економіки 
АН УРСР. Член Президії АН 
УРСР — акад.-секретар відділен¬ 
ня економіки, гол. редактор журн. 
«Економіка Радянської України». 
Член Шведської королівської ака¬ 
демії сільського і лісового г-ва 
(з 1975). Депутат Верховної Ради 
УРСР 10-го скликання. Праці з пи¬ 
тань агр. відносин, відтворення, 
ціноутворення і рентабельності 
сусп. вироби., міжгосп. кооперу¬ 
вання і агропром. інтеграції, про¬ 
дуктивності праці тощо. Нагород¬ 
жений 2 орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, орденом «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1979. 
ЛУКІЯНбВИЧ Денис Якович 
(літ. псевд.— Л. Журбенко, Ів. 
Левицький та ін.; 13. IX 1873, с. 
Городниця, тепер Гусятинського 
р-ну Терноп. обл.— 28.1 1965, 
Львів) — укр. рад. письменник, 
літературознавець. Закінчив юри¬ 
дичний (1900) і філос. (1907) ф-ти 
Львів, ун-ту. Працював учителем, 
співробітничав у редакціях періо¬ 
дичних видань (<Народ>, <Буко- 
вина>, «Громадський голос*). В 
збірках «Новели» (1895) і «Ескізи 
і оповідання» (1897), у повісті 
«Від кривди» (1904) показав тяж¬ 
ке життя селян і ремісників. Піс¬ 
ля визволення Зх. України пра¬ 
цював викладачем Львів, ун-ту. 
Автор спогадів про письменників, 
літературознавчих праць (твор¬ 
чість Т. Шевченка, І. Франка, 
О. Кобилянської, М. Драгомано- 
ва та ін.), нарисів про щастя виз¬ 
воленого краю, статей, в яких 
викривав бурж. лад, клерикалів. 
Те.: За Кадильну. К., 1956; Франко і 
Беркут. К., 1956; Вибрані твори. К., 
1973. 
Літ.: Міщенко Л., Денисюк І. Найста¬ 
ріший український письменник. «Жов¬ 
тень», 1958, № 9. Л. І. Міщенко. 
ЛУККА — місто в Італії, в обл. То¬ 
скана, адм. ц. пров. Лукка. Вузол 
з-ць. 89,9 тис. ж. (1971). Л. вперше 
згадується в 218 до н. е. У місті 
маш.-буд., текст., деревообр., па¬ 
перова, керамічна, тютюнова 
пром-сть; вироби, оливкової олії, 
макаронів, вина. Нац. пінакотека 
Палаццо Дукале (тосканський жи¬ 
вопис). Архіт. пам’ятки: руїни 
рим. мурів, театру й амфітеатру, 
романський собор Сан-Мартіно 
(11—15 ст.), церкви Сан-Фредіано 

(1112—47) і Сан-Мікеле ін Фо¬ 
ро (12—13 ст.), Палаццо Прето- 
ріо (1492—1588), Палаццо делла 
Синьорія (1578—1728). 
ЛУКО В Леонід Давидович [19. IV 
(2.У) 1909, м. Маріуполь, тепер м. 
Жданов Донец. обл.— 24.IV 1963, 
Ленінград] — укр. та рос. рад. 
кінорежисер, нар. арт. РРФСР 
(1957). Член КПРС з 1941. В кіно 
дебютував 1928 як автор сценарію 
фільму «Ванька і Месник». Поста¬ 
вив фільми: «Італійка» (1931), «Я 
люблю» (1936), «Велике життя» 
(1-а серія, 1940, 2-а серія, вихідна 
екрани 1958), «Донецькі шахтарі» 
(1951), «Олександр Пархоменко» 
(1942), всі — на Київ, кіностудії 
худож. фільмів; а також картини 
«Два бійці» (1943), «Рядовий 
Олександр Матросов» (1948), «Різ¬ 
ні долі» (1956), «Олеко Дундич» 
(1958), «Два життя» (1961). Наго¬ 
роджений орденом Леніна. Держ. 
премія СРСР, 1941, 1952. 
ЛУКбВСЬКИЙ Леон Антонович 
[н. 10 (23).ІУ 1903, м. Воронеж] — 
укр. рад. отоларинголог, засл. 
діяч науки УРСР (з 1958), профе¬ 
сор (з 1941). Член КПРС з 1950. 
У 1925 закінчив мед. ф-т Воронезь¬ 
кого ун-ту. В 1931—37 — співро¬ 
бітник Дніпроп. ін-ту удосконален¬ 
ня лікарів; з 1940 — в Дніпроп. 
медичному ін-ті (з 1948 — зав. 
кафедрою отоларингології, одно¬ 
часно в 1952—58 — заст. директо¬ 
ра ін-ту по науці). Праці Л. при¬ 
свячені проблемам боротьби з ан¬ 
гіною, хронічним тонзилітом, 
вивченню атипового мастоїдиту, 
раннього синустромбозу алергіч¬ 
ного характеру тощо. Нагородже¬ 
ний двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. О. І. Циганов. 
ЛУКОЗНАВСТВО — розділ гео¬ 
ботаніки, що вивчає луки; наукова 
основа луківництва. Осн. завдан¬ 
нями Л. є вивчення флористич¬ 
ного складу лук, структури та ди¬ 
наміки лучних біогеоценозів, в 
т. ч. при діянні на них людини, 
біол., екологічних та госп. особли¬ 
востей рослин, що ростуть на лу¬ 
ках. З’ясування питань Л. має 
значення для створення наук, ос¬ 
нов раціонального використання 
лук та їх поліпшення. Досліджен¬ 
ня в галузі Л. в СРСР провадяться 
бот. та с.-г. наук, закладами різ¬ 
них відомств. 
ЛУКбМЛЬ — два давньоруські 
міста. 
1) Л. (тепер с. Лукім’я Оржицько- 
го р-ну Полтавської обл.) — «го¬ 
родище» (укріплене місто) в Пе¬ 
реяславському князівстві на пра¬ 
вому березі Сули. Вперше згаду¬ 
ється в Іпатіївському літописі під 
1178. В 16 ст. Л. загарбаний польс. 
магнатами кн. Вишневецькими. В 
2-й пол. 17—18 ст. Л.— сотенне 
містечко Лубенського полку. 
2) Л. (тепер с. Лукомль Чашни- 
цького р-ну Вітебської обл.)— 
місто в Полоцькому князівстві. 
Вперше згадується в «Повісті вре- 
менних літ» під 1078. 
ЛУКбМЛЬСЬКА ДРЕС імені 
50-річчя СРСР — теплова електро¬ 
станція. Розташована поблизу 
м. Ново луком ля Вітебської обл. 
БРСР. Буд-во почато 1964. Пер¬ 
ший енергоблок став до ладу 1969. 
На 1.1 1980 потужність ДРЕС 
становила 2,4 млн. кВт (8 енерго¬ 

блоків по 300 тис. кВт кожний). 
Працює на мазуті та газі. Л. 
ДРЕС входить до енергосистеми 
Пн. Зх. Європ. частини СРСР. 

_ „ О. С. Бурлака. 
Л У КАМСЬКИЙ Володимир Сте¬ 
панович (24.11 1927, м. Бодзентин, 
тепер ПНР — 28.VII 1973, Івано- 
Франківськ) — укр. рад. архі¬ 
тектор, засл. арх. УРСР (з 1973). В 
1950 закінчив Львів, політех. ін-т 
(архіт. відділ). Споруди: турбаза 
«Гуцульщина» в Яремчі Івано-Фр. 
обл. (1963, добудова 1970); аеро¬ 
порт (1962), Будинок мод (1964), 
технікум рад. торгівлі (1965), пед. 
ін-т (1967), поштамт (1968), всі — 
в співавт., в Івано-Франківську. 
Іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Архітектура, т. 1, с. 224—225. 
ЛУКбМСЬКИЙ Георгій Крескен- 
тійович (1884—1928) — укр. мис- 
тецтвознавець і архітектор-худож- 
ник. Закінчив архіт. відділ Казан¬ 
ської худож. школи (1903) й пе- 
терб. АМ (1915). Автор книг з пи¬ 
тань рос. та укр. архітектури й 
мистецтва: «Батуринський палац, 
його історія, руйнування та рестав¬ 
рація» (1912), «Старовинна архі¬ 
тектура Галіції» (1915), «Старовин¬ 
ні садиби Харківської губернії» 
(1917) та ін. Брав участь (1919) 
в організації Київ, музею зх. та 
сх. мистецтва. В 20-х рр. 20 ст. 
виїхав за кордон. В останні роки 
свого життя жив у Венеції, Па¬ 
рижі, Берліні, влаштовував ви¬ 
ставки й видавав книги з рос. 
та укр. мистецтва. 
ЛУКОМСЬКИЙ Степан (Стефан) 
Васильович (1701, Умань — бл. 
1779) — укр. дворянський історик. 
Походив з козацької старшини. 
Навчався в Київ, академії. Служив 
канцеляристом Генеральної військ, 
канцелярії (1731—35), сотником 
Прилуцької (1735—47), Яготин- 
ської (1751—57), Переволочанської 
(1757—63) сотень. Л.— автор «Зі¬ 
брання історичного» (1770) — хро¬ 
ніки з історії України 14—16 ст. 
У 1738 переклав укр. мовою що¬ 
денник С. Окольського про при¬ 
душення польс.-шляхет. військом 
сел.-козац. повстання 1638 під 
проводом Д. Т. Гуні і Я. Остря- 
нина, 1770 — записки польс. ме¬ 
муариста М. Титловського про 
польс.-тур. війну 1620—21, допов¬ 
нивши їх відомостями про події 
на Україні того періоду. Обидва 
переклади надруковано в додатку 
до літопису С. В. Величка. 
ЛУКбНІН Михайло Кузьмич 
(29.Х 1918, Астрахань — 4.VIII 
1976, Москва) — рос. рад. поет. 
Член КПРС з 1942. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкуватися 
почав 1935. Перша зб. віршів — 
«Биття серця» (1947). Автор поем 
«Робочий день» (1948; Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1949), «Дорога до миру» 
(1950), «Поеми повернення» (1962), 
«Обвуглений кордон» (1968), по¬ 
вісті у віршах «Освідчення в ко¬ 
ханні» (1959), кн. статей «Това¬ 
риш поезія» (1963). За кн. вір¬ 
шів і поем «Необхідність» (1969) 
удостоєний 1973 Держ. премії 
СРСР. Виступав з рецензіями, на¬ 
рисами. Україні присвятив вірші 
«Харкову», розділи поеми «Доро¬ 
га до миру» та ін. Перекладав 
вірші Т. Шевченка. Нагороджений 
орденами Леніна, Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
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Ге.: Собрание сочинений, т. 1—3. М., 
1978—79; Укр. перекл.— Ро¬ 
бочий день. В кн.: Російська радянсь¬ 
ка поезія. К., 1950; Необхідність. 
К., 1976. М. М. Радецька. 

ЛУКРбЦІИ (Тіт Лукрецій Кар; 
Тіїиз Ьисгеііиз Сагиз; бл. 96 до 
н. е., за ін. даними 99 до н. е.— 
15.Х 55 до н. е.) — давньорим. 
філософ-матеріаліст, атеїст і поет. 
У філос. творі « Про природу ре¬ 
чей» в поетичній формі дав систе¬ 
матичний виклад античного атоміс¬ 
тичного матеріалізму. Виходячи з 
осн. ідей філос. вчення Епікура, 
Л. доводив, що всі речі складають¬ 
ся з вічних, незмінних, неподіль¬ 
них матеріальних частинок (ато¬ 
мів), які, вічно рухаючись у без¬ 
межній порожнечі, об’єднуються 
і розпадаються, утворюючи всю різ¬ 
номанітність матеріального світу. 
Причиною руху атомів вважав 
їх вагу. Л. відстоював думку про 
існування незліченної кількості 
минущих світів у безмежному, 
вічному Всесвіті. В теорії пізнан¬ 
ня Л. виходив з принципів мате¬ 
ріалістичного сенсуалізму, вважа¬ 
ючи основою пізнання відчуття, які 
відображають якості об’єктивних 
речей і є достовірним джерелом 
знань. Спираючись на них, розум 
осягає сутність речей та явищ 
об’єктивного світу. Л. у своєму тво¬ 
рі змальовував картини природ¬ 
ного виникнення життя і мислячих 
істот шляхом самозародження жи¬ 
вого з неживого. Л. висловив ряд 
цінних на той час думок про сусп. 
розвиток, який він розглядав як 
природний процес. Виникнення 
реліг. віри Л. пояснював страхом 
людей перед смертю і перед грізни¬ 
ми силами природи. Філософія 
Л. була дальшим розвитком антич¬ 
ної атомістики і відіграла значну 
роль у пропаганді матеріалістич¬ 
ного розуміння природи та антич¬ 
ного атеїзму. Укр. мовою твори 
Л. перекладав М. Зеров. 
Те.: Укр. перек л.—[Твори]. В кн.: 
Антична література. К., 1968; Рос. 
перекл. — О природе вещей. М., 
1958. 
ЛУКС Валдіс [Вольдемар Кріста- 
пович, н. 8 (21).VI 1905, волость 
Смарде, тепер Тукумський р-н 
Латв. РСР] — латис. рад. поет, 
засл. діяч культури Латв. РСР 
(з 1955). Член КПРС з 1944. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. Дру¬ 
куватися почав 1925. Осн. тема 
творчості Л. — Велика Вітчизн. 
війна, спогади про неї. Автор 
віршів: «Суворість» (1941), «Па¬ 
дав сніг» (1943), «Солдатський 
кухоль» (1945), «Березень» (1962), 
«Журавлі» (1964), «Проба крові» 
(1970), «Весняна буря» (1977), 
«Присутність» (1978), поеми «Сла¬ 
ва» (1958), творів для дітей. На¬ 
городжений орденами Жовтневої 
Революції, Вітчизняної війни 2-го 
ступеня, ін. орденами, медаля¬ 
ми. 
Те.: Укр. перекл.— Молодому 
сівачеві. К., 1965; [Вірші]. «Україна», 
1968, №25;Рос. пере кл.- Стихи. 
М., 1960; Майский пульс. М., 1961; 
Борозда. М., 1969. Б. К. Звайгзне. 
ЛУКСбР — місто в Єгипті в гу¬ 
бернаторстві Кена, на правому 
березі Нілу. Бл. ЗО тис. жителів. 
Залізнич. станція. Аеропорт. Л.— 
кліматичний курорт. Показання: 
захворювання нирок, катари верх¬ 
ніх дихальних шляхів. Значний 
центр зарубіжного туризму. На зх. 

околиці Л. (частина тер. старод. 
Фів) розташовано храм богів Амо- 
на-Ра, Мут і Хонсу (16—11 ст. 
до н. е.). До нього входять: под¬ 
вір’я, оточене подвійною колона¬ 
дою, гіпостильний зал з 32 колона¬ 
ми, святилище, вхідний пілон і 
велика центр, колонада (спорудже¬ 
но за Аменхотепа III в 2-й пол. 
15 ст. до н. е., арх. Аменхотеп Мо¬ 
лодший, декоративне оформлен¬ 
ня — арх. братів Горі та Суті). 
2-й пілон і подвір’я, оточене 77 ко¬ 
лонами з статуями фараонів між 
ними (споруджено за Рамсеса II, 
1317—1251 до н. е., арх. Бекен- 
хонсу). Перед пілоном — 6 ста¬ 
туй-колосів Рамсеса II. Храм Л. 
з’єднувався бру кованою алеєю 
сфінксів з Карнаком. Іл. див. на 
окремому аркуші до ст. Єгипет 
Стародавній, т. 4, с. 96—97. 
ЛУКУЛЛ Луцій Ліціній (Бисіиз 
Бісіпіиз Бисиїїиз; бл. 117— бл. 56 
до н. е.) — рим. полководець і 
політ, діяч. Походив із знатного 
плебейського роду. Консул 74 до 
н. е. Під час війни проти Понтій- 
ського царсгНва 74—66 до н. е. 
командував рим. військом. В 71 
до н. е. оволодів Малою Азією, 
69 до н. е. розгромив біля Тігра- 
нокерта об’єднану вірмено-понтій- 
ську армію. Л. прагнув підкорити 
Вірменію, проте змушений був 
відступити під тиском нар. війни. 
Збагатившись під час воєн, походів, 
Л. вражав сучасників розкішшю 
своїх бенкетів (звідси вираз «Лу- 
куллів бенкет»). 
ЛУК’ЙН (БисЬіап) Штефан (1.ІІ 
1868, с. Штефенешті, повіт Бо- 
тошані — 28.VI 1916, Бухарест) — 
рум. живописець. У 1885—89 нав¬ 
чався в Школі красних мист. у 
Бухаресті в Т. Лмана й Г. Тата- 
реску, 1889—90 — в мюнхенській 
АМ, 1891—92 — академії Жюльє- 
на в Парижі. На творчості Л. поз¬ 
начився вплив імпресіонізму. Тво¬ 
ри: «Праля» (1904), «Повернення 
з роботи» (1905), «На розподіл 
кукурудзи» (1905—06), «Анемони» 
(1908) та ін. Автор портретів, пей¬ 
зажів і натюрмортів. 
ЛУК’ЙНЕНКО Павло Пантелей¬ 
монович [27. V (9.VI) 1901, станиця 
Івановська, тепер Червоноармійсь- 
кого р-ну Краснодар. кр.— 13. 
VI 1973, Краснодар] — рад. рос- 
лйнознавець-селекціонер, акад. АН 
СРСР (з 1964), акад. ВАСГНІЛ 
(з 1948), двічі Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1957, 1971). Член КПРС 
з 1964. Закінчив Кубанський с.-г. 
ін-т (1926). В 1930—56 — ст. наук, 
працівник і заст. директора по 
наук, частині (з 1941) Краснодар¬ 
ської селекц. станції. З 1956 — зав. 
відділом селекції Краснодарсько¬ 
го н.-д. ін-ту с. г. Л.— автор і спів¬ 
автор 15 районованих сортів ози¬ 
мої пшениці, серед яких один із 
кращих сортів сильної пшениці— 
Безоста 1. Л.— делегат XXIII— 
XXIV з’їздів КПРС, депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 6—8-го скли¬ 
кань. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, медалями. Ле¬ 
нінська премія, 1959. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946 і 1979. 
«ЛУК’ЯНІВСЬКИЙ КЛУБ» — 
підпільний с.-д. клуб, що діявТу 
Києві 1893—96 під виглядом шко- 
ли-майстерні. Ініціатором створен¬ 
ня «Л. к.» був Ю. Д. Мельников. 

Містився клуб у його квартирі на 
Лук’янівці (звідси й назва). В клу¬ 
бі не тільки навчали учнів слюсар¬ 
ної і токарної справи, але й готу¬ 
вали з них пропагандистів для 
революц. роботи на пром. підпри¬ 
ємствах міста. Крім робітників, 
клуб відвідували також студенти, 
представники інтелігенції. Тут від¬ 
бувалися політ, дискусії, обгово¬ 
рювалися плани діяльності с.-д. 
гуртків, проводилися наради, ви¬ 
вчалися і розповсюджувалися тво¬ 
ри К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. 
Леніна, Г. В. Плеханова та ін. 
«Л. к.» сприяв об’єднанню розріз¬ 
нених с.-д. груп у Києві, створен¬ 
ню наприкінці 1895 «Робітничого 
комітету» — керівного органу, що 
спрямовував роботу марксистських 
орг-цій міста. Після арешту Ю. Д. 
Мельникова навесні 1896 «Л. к.» 
припинив свою діяльність. 
ЛУК’ЯНОВА Олена Михайлівна 
(н. 13.1 1922, с. Блистова Менсько- 
го р-ну Черніг. обл.)—укр. рад. 
лікар-педіатр, чл.-кор. АМН 
СРСР (з 1978). Член КПРС з 1953. 
В 1949 закінчила Київ. мед. ін-т. 
З 1949 працює в Київ. н.-д. ін-ті 
педіатрії, акушерства і гінеколо¬ 
гії (з 1979 — його директор). 
Праці Л. присвячені питанням па¬ 
тогенезу, профілактики і ліку¬ 
вання рахіту і гастроентероло¬ 
гії дитячого віку тощо. Нагородже¬ 
на орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
ЛУЛЕО — місто на Пн. Швеції, 
адм. ц. лену Норботтен. Розташо¬ 
ване на березі Ботнічної зат. та 
островах у гирлі р. Лулеельв. Най¬ 
більший порт країни по експорту 
заліз, руди, залізнична станція, 
вузол автошляхів. 58,9 тис. ж. 
(1971). Розвинуті чорна металур¬ 
гія, машинобудування (судно- та 
вагонобудування, локомотиворем. 
майстерні). Вироби, пиломатеріа¬ 
лів і целюлози. Музеї, у т. ч. 
експозиція саамської етнографії. 
Л. засн.^ 1621. 
ЛУЛЛІЙ (латинізоване ІдіИіиз, 
ісп. БиИіо, каталан. ІдіИ, ИиИ) 
Раймунд (бл. 1235, о. Мальйорка — 
1315, Туніс) — ісп. філософ-міс- 
тик, логік, богослов, поет. Навчав¬ 
ся й викладав у Парижі. Вступив 
в орден францісканців. Був мі¬ 
сіонером на Кіпрі, в Пн. Африці, 
де, за легендою, прийняв мучениць¬ 
ку смерть. Л.— один з родоначаль¬ 
ників європ. арабістики, заснов¬ 
ник і класик каталанської л-ри. 
У філософії був прихильником се¬ 
редньовічного реалізму. Боровся 
проти аверроїзму в питанні про 
двоїсту істину, доводячи можли¬ 
вість повного злиття філософії з 
теологією. Розробляючи методи мо¬ 
делювання логічних операцій, ство¬ 
рив першу логічну [машину. Осн. 
твір — «Велике мистецтво» (опубл. 
1480). 
ЛУМУМБА (ХититЬа) Патріс 
Емері (2.VII 1925, Оналуа, пров. 
Касаї — 17.1 1961, Катанга, те¬ 
пер Шаба) — діяч визвольного ру¬ 
ху, нац. герой Республіки Конго 
(тепер Республіка Заїр). Н. в 
сел. сім ї. Працював на різних по¬ 
садах, одночасно займався літ. і 
журналістською діяльністю. В 1958 
заснував і очолив партію Нац. рух 
Конго, що виступала за незалеж¬ 
ність країни. З червня 1960 Л.— 
прем’єр-міністр Республіки Конго. 

ЛУМУМБА 

Лукрецій. 

П. П. Лук’яненко. 

П. Лумумба. 
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ЛУНА 

А. В. Луначарський. 

Дати запусків автома¬ 
тичних міжпланетних 
станцій «Луна» 

«Луна-1» 2.1 1959 

«Луна-2» 12.ІХ 1959 

«Луна-3» 4.Х 1959 
«Луна-4» 2.ІУ 1963 

«Луна-5» 9.У 1965 

«Луна-6» 8.УІ 1965 

«Луна-7» 4.Х 1965 

«Луна-8» З.ХІІ 1965 

«Луна-9» 31.1 1966 

«Луна-10» 31.111 1966 

«Луна-11» 24.VIII 1966 

«Луна-12» 22.Х 1966 

«Луна-13» 21.XII 1966 

«Луна-14» 7.IV 1968 

«Луна-15» 13.УІІ 1969 

«Луна-16» 12.IX 1970 

«Луна-17» 10.XI 1970 

«Луна-18» 2.IX 1971 

«Луна-19» 28.IX 1971 

«Луна-20» 14.11 1972 

«Луна-21» 8.1 1973 

«Луна-22» 29.V 1974 

«Луна-23» 28.Х 1974 
«Луна-24» 9.УТТТ 1976 

Після військ, перевороту 14. IX 
1960 усунений від влади і підступ¬ 
но вбитий прислужниками бельг. 
колонізаторів. У 1961 ім’я Л. при¬ 
своєно Унгвепситету дружби на¬ 
родів у Москві. 
ЛУНА (Біта) Антоніо (29.X 1866, 
Маніла — 5.VI 1899, Кабанатуан) 
— діяч нац.-визвольного руху Фі¬ 
ліппін. Під час американо-філіп- 
пінської війни 1899 — 1901 — го¬ 
ловнокомандуючий, потім — пом. 
військ, міністра. Виступав проти 
політики компромісу з СІЛА, яку 
проводили великі землевласники 
та буржуазія, що об’єдналися 
навколо президента Агінальдо. 
Вбитий особистою охороною пре¬ 
зидента. 
ЛУНА — хвиля (акустична або 
електромагнітна), відбита від пе¬ 
решкоди і зареєстрована прийма¬ 
чем або спостерігачем. Звукова Л. 
розрізняється на слух, коли інтер¬ 
вал між прямим і відбитим сигна¬ 
лами не менший за 50—60 мс. Л. 
застосовують у гідролокації, радіо¬ 
локації, далекому радіозв’язку 
тощо. Для деяких тварин (напр., 
кажанів, дельфінів, китів) Л. 
є засобом орієнтування і пошуку 
здобичі. 
«ЛУНА» — назва рад. програми 
дослідження Місяця, а також се¬ 
рії рад. автоматичних міжпла¬ 
нетних станцій (АМСУ які за¬ 
пускають до Місяця з 19о9 (табл.)* 
АМС«Л.» забезпечили одержання 
нових наук, даних про Місяць 
(«Л.-1» —«Л.-З»), випробуван¬ 
ня нових систем, відпрацювання 
м’якої посадки і доставку на по¬ 
верхню Місяця автом. наук, стан¬ 
цій («Л.-4» — «Л.-9», «Л.-13», 
«Л.-15», «Л.-18») та пересувних 
наук, лабораторій «Луноход-1» і 
«Луноход-2» (<Л.-17> і «Л.-21»), 
політ по орбіті штучного супутни¬ 
ка Місяця («Л.-10»— «Л.-12», 
«Л.-14», «Л.-19», «Л.-22»), взяття 
проб місячного грунту і доставку 
його на Землю («Л.-16», «Л.-20», 
«Л.-23» і «Л.-24»). <Л у на - 1> — 
перша в світі АМС, запущена 
в бік Місяця. Пройшовши поблизу 
Місяця, «Л.-1» вийшла із сфери 
діяння земного тяжіння і перетво¬ 
рилася на першу штучну планету 
Сонячної системи. «Луна-2» 14.IX 
1959 досягла поверхні Місяця і 
доставила на нього вимпел із 
зображенням Держ. герба СРСР, 
здійснивши перший в світі політ 
на ін. небесне тіло. «Л у на-З» 7.Х 
1959 вперше сфотографувала зво¬ 
ротний бік Місяця, поклавши цим 
початок вивчення ін. небесного ті¬ 
ла передаванням його зображення 
з борту космічного корабля на 
Землю. <Л у н а • 9> ЗЛІ 1966 
першою здійснила м’яку посадку 
на Місяць і передала на Землю зо¬ 
браження місячної поверхні, що 
мало вирішальне значення для 
дальших польотів на Місяць, вклю¬ 
чаючи і пілотовані. <Л у на - 10» 
З.ІУ 1966 стала першим штучним 
супутником Місяця. «Луна -16» 
— перший в історії космонав¬ 
тики автом. апарат, який здійснив 
рейс «Земля — Місяць — Земля» 
і доставив на Землю (24. IX 1970) 
зразки місячного грунту. «Луна- 
17» 17.XI 1970 доставила на Мі¬ 
сяць першу в світі автом. пере¬ 
сувну наук, лабораторію «Луно¬ 
ход-1» (див. Місячний самохідний 

апарат). «Луна-20» 25.11 1972 
доставила на Землю зразки місяч¬ 
ного грунту, взяті в важко доступ¬ 
ному материковому районі, а«Л у - 
на- 24» 22.VIII 1976 — зразки, взя¬ 
ті з глибини 2 м. Іл. див. до ста¬ 
тей Автоматична місячна станція 
і Космонавтика. 
Літ.: Мост в космос. М., 1976. 

Ю. М. Михайлов. 

«лунА» — укр. альманах, вида¬ 
ний 1881 у Києві Л. В. Ільницьким. 
Проектувався спочатку як щомі¬ 
сячний журнал, потім — щоріч¬ 
ний альманах. Але з цензурних 
причин намір не здійснено. Вийш¬ 
ла лише перша частина, що мала 
загалом ліберально-поміркований 
напрям. У книзі вміщено вірш Т. 
Шевченка «Хустина», вірші й во¬ 
девіль М. Старицького «Як ковба¬ 
са та чарка, то минеться й сварка», 
поезії Я. Щоголева, О. Кониського, 
В. Мови (Лиманського), оповідан¬ 
ня «Приятелі» й нарис «Шевченко- 
ва могила» І. Нечуя-Левицького 
та ін. «Л.» поклала початок серії 
літ.-ху дож. альманахів на Над¬ 
дніпрянській Україні (<Нива>, 
<Степ> та ін.) і відіграла певну 
роль в активізації літ. життя. 

П. М. Федченко. 

«ЛУНАР бРБІТЕР» (англ. «Ідіпаг 
огЬіІеі»)—назва серії з п’яти одно- 
типних амер. штучних супутни¬ 
ків Місяця (ШСМ), запущених в 
період з ІО.УІІІ 1966 по І.УІІІ 
1967. Осн. мета запусків — фото¬ 
графування місячної поверхні з 
орбіти ШСМ і передавання зобра¬ 
жень по телевізійному каналу на 
Землю. Фотознімки, одержані за 
допомогою «Л.О.-1» — «Л.О.-З», 
використовувались, гол. чином, для 
пошуку місць посадки на Місяць 
автом. апаратів <Сервейер> та 
місячних кабін космічних ко¬ 
раблів <Аполлон>. За допомогою 
«Л. 0.-4» і «Л.О.-5» одержано 
додаткові знімки ділянок можли¬ 
вої посадки і найцікавіших з наук, 
точки зору ділянок видимого боку 
Місяця, а також полярних районів 
його зворотного боку, сфотографо¬ 
ваних раніше рад. автоматични¬ 
ми міжпланетними станціями 
«Луна-3» і «Зонд-З». Крім того, 
«Л.О.» використовувалися для 
вивчення радіаційної і мікромете- 
орної обстановки в навколомісяч¬ 
ному просторі, гравітаційного поля 
Місяця за ейолюціями орбіти 
ШСМ, а також випробування бор¬ 
тового обладнання і юстирування 
наземних станцій командно-вимі¬ 
рювального комплексу. 

Ю. М. Михайлов 

/1УНАТЙЗМ (лат. Іипаїісиз — бе¬ 
зумець, від Іипа — Місяць) — те 
саме, що й сомнамбулізм. Назва 
походить від давніх неправильних 
уявлень про вплив Місяця (мі¬ 
сячного світла) на людину. 
ЛУНАЧАРСЬКИЙ Анатолій Ва¬ 
сильович [11 (23).XI 1875, Полта¬ 
ва — 26.XII 1933, Ментона, Фран¬ 
ція, похований у Москві біля Крем¬ 
лівської стіни] — рад. держ. діяч, 
письменник, літ. критик, мистец¬ 
твознавець, акад. АН СРСР (з 
1930). Член Комуністич. партії з 
1895. Н. в сім’ї чиновника. Рево- 
люц. роботу почав 1892 в Києві 
(вчився в гімназії 1886—95). В 1895 
—98 жив у Швейцарії (навчався в 
Цюріхському ун-ті), Франції, Іта¬ 
лії; зблизився з групою <Визво¬ 

лення працг>. В 1898 вів революц. 
роботу в Москві. У 1900—04 — на 
засланні. Після II з’їзду РСДРП 
(1903) приєднався до більшовиків. 
З 1904 — в еміграції. Входив до 
складу редакцій більшовицьких 
газет <Вперед> і <Пролетарий>. 
Брав участь у Штутгартському 
(1907) і Копенгагенському (1910) 
міжнар. соціалістичних конгресах. 
В 1909—12 входив до антипарт. 
групи «Вперед». Під час 1-ї світо¬ 
вої війни — інтернаціоналіст. У 
травні 1917 повернувся в Росію, 
примкнув до групи <мгжрайонців>, 
у складі якої був на VI з’їзді 
РСДРП(б) прийнятий у більшо¬ 
вицьку партію. З жовтня 1917 до 
1929 — нарком освіти РРФСР. 
З 1927 — одночасно на диплома¬ 
тичній роботі. В 1933 призначений 
повпредом СРСР в Іспанії. Один 
з перших виступив з працями про 
соціалістичний реалізм («Ленін і 
літературознавство», 1932; «Про 
соціалістичний реалізм», 1933). Йо¬ 
му належать статті про М. Горь- 
кого і В. Маяковського. В своїх 
лекціях і працях розгортав кар¬ 
тину літ. життя різних епох, від¬ 
творював літ. портрети рос. пись¬ 
менників 19 ст., а також видатних 
майстрів зх.-європ. л-ри. Писав 
про Т. Г. Шевченка (1912), якого 
називав поетом глибоко революцій¬ 
ним, про М. М. Коцюбинського 
(1928), про п’єси «Камінний гос¬ 
подар» Лесі Українки, «97» М. Г. 
Куліша та ін. Л.— автор ряду 
драматичних творів, які йшли на 
сценах радянських театрів у 20— 
30-х рр. Л. відомий як художній 
критик. В 1909 надрукував ряд 
статей про образотворче мист. 
Італії («Філософські поеми в фар¬ 
бах і мармурі»), 1910 — цикл «Ан¬ 
тичні портрети». Виступав з кри¬ 
тикою різних декадентських течій. 
Серед його творів—«Про кіно», 
«Про образотворче мистецтво» та 
ін. Л.— автор статті про гастролі 
Укр. драматичного театру ім. 
І. Франка в Москві («Гості з Ук¬ 
раїни», 1926). 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—8. М.. 
1963—67; Пьесьі. М., 1963; О кино. 
М., 1965; Статьи о советской литера- 
туре. М.. 1971; Укр. перек л.— 
Оповідання про Леніна. К., 1960; 
Про літературу. К., 1975; Великий 
народний поет (Тарас Шевченко). К., 
1961. 
Літ.: Каиров И. А. А. В. Луначар- 
ский — вьідающийся деятель социали- 
стического просвещения. М.. 1966; 
Луначарський — критик. К., 1975; 
Морозова Є. Ф. А. В. Луначарський— 
пропагандист ленінізму в естетиці 
і критиці. К., 1975; Кохно И П. 
А. В. Луначарский и формирование 
марксистской литературной критики. 
Минск, 1979; Анатолий Васильевич 
Луначарский. Указатель трудов, пи- 
сем и литературьі о жизни и деятель- 
ности, т. 1—2. М., 1975—79. 
ЛУНДА — держава, що існувала 
у басейні р. Конго в 15—19 ст. Ет¬ 
нічну основу її становила народ¬ 
ність балунда. Найбільшого роз¬ 
витку д-ва Л. досягла в 2-й пол. 
17 ст., коли почали складатися 
феод, відносини. Л. вела торгівлю 
з узбережжям та центр, областями 
Африки. У 18 ст. Л. занепала; в 
19 ст. розпалася внаслідок воєн з 
сусіднім народом чокве. 
ЛУНДІН Аксель Францович (1886, 
Стокгольм — 1943) — укр. і рос. 
рад. кінорежисер. З 1905 жив у 
Росії. З 1910 — актор Петерб. драм. 



До ст. Медалі СРСР. 

1. «Золота Зірка». 2. Золота медаль «Серп і Молот». 3. «За відвагу». 
4. Медаль Ушакова. 5. «За бойові заслуги». 6. Медаль Нахімова. 
7. «За трудову доблесть». 8. «За трудову відзнаку». 9. Ювілейна медаль 
«За доблесну працю (За воїнську доблесть). На ознаменування 100- 
річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна». 10. «Партиза¬ 
нові Вітчизняної війни» 1-го ступеня. 11. «Партизанові Вітчизняної 
війни» 2-го ступеня. 12. «За відзнаку в Охороні державного кордону 
СРСР». 13. «За відзнаку у військовій службі» 1-го ступеня. 14. «За від¬ 
знаку у військовій службі» 2-го ступеня. 15. «За відмінну службу по 

охороні громадського порядку». 16. «За відвагу на пожежі». 17. «За 
врятування потопаючих». 18. «За оборону Ленінграда». 19. «За оборону 
Москви». 20. «За оборону Одеси». 21. «За оборону Севастополя». 
22. «За оборону Сталінграда». 23. «За оборону Києва». 24. «За обо¬ 
рону Кавказу». 25. «За оборону Радянського Заполяр’я». 26. «За пере¬ 
могу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.». 
27. Ювілейна медаль «Двадцять років перемоги у Великій Вітчизня¬ 
ній війні 1941—1945 рр.». 28. Ювілейна медаль «Тридцять років Пе¬ 
ремоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.». 
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До ст. Медалі СРСР. 

29. «За перемогу над Японією». ЗО. «За взяття Будапешта». 31. «За 
взяття Кенігсберга». 32. «За взяття Відня». 33. «За взяття Берліна». 
34. «За визволення Белграда». 35. «За визволення Варшави». 36. «За 
визволення Праги». 37. «За доблесну працю у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 рр.». 38. «Ветеран праці». 39. «Ветеран Збройних 
Сил СРСР». 40. «За зміцнення бойової співдружності». 41. «За від¬ 
будову підприємств чорної металургії півдня». 42. «За відбудову ву¬ 
гільних шахт Донбасу». 43. «За освоєння цілинних земель». 44. «За 
будівництво Байкало-Амурської магістралі». 45. «За перетворення 

Нечорнозем’я РРфСР». 46. «За освоєння надр і розвиток нафтогазо¬ 
вого комплексу Західного Сибіру». 47. Ювілейна медаль «XX років 
РСЧА». 48. Ювілейна медаль «ЗО років Радянської Армії і флоту». 
49. Ювілейна медаль «40 років Збройних Сил СРСР». 50. Ювілейна 
медаль «50 років Збройних Сил СРСР». 51. Ювілейна медаль «60 ро¬ 
ків Збройних Сил СРСР». 52. Ювілейна медаль «50 років радянської 
міліції». 53. «В пам’ять 800-річчя Москви». 54. «В пам’ять 250-річчя 
Ленінграда». 55. «Медаль материнства» 1-го ступеня. 56. «Медаль ма¬ 
теринства» 2-го ступеня. 
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театру, згодом—трупи М. Синель- 
никова в Харкові/ В кіно почав 
зніматися 1912 (акціонерне т-во 
«Художній екран»). Після 1917 
брав участь у створенні рад. кіно¬ 
виробництва на Україні, був режи¬ 
сером на кінопідприємстві < Черво¬ 
на зірка» (Київ, агіт. фільми «Все¬ 
вобуч», «На допомогу Червоному 
Харкову», «Революційний тримай¬ 
те крок!», всі — 1919). З 1920 — 
в Укр. фотокі но комітеті (фільми 
«Квіти на камені», 1922, та ін.). 
На Одес. кінофабриці ВУФКУ 
поставив фільми «За чорне золо¬ 
то» (1924), «Лісовий звір» (1925), 
«Марійка» (1926У «ПКП» (1926, 
разом з Ю. Ставовим), на Київ, 
кіностудії—«Ванька і Месник» 
(1928), «Пригоди полтинника» 
(1929). З 1929 працював у театрах 
Іванова, Ярославля, Горького. 
ЛУНДКВІСТ (Ьипбкуізі) Артур 
Нільс (н. З.ІІІ 1906, Оберюнга, 
пров. Сконе) — швед, письмен¬ 
ник і громад, діяч, член Швед, 
академії (з 1968). У збірках вір¬ 
шів «Жар» (1928), «Оголене жит¬ 
тя» (1929), «Чорне місто» (1930), 
«Біла людина» (1932) оспівував 
радість життя. Посилення реаліс¬ 
тичних тенденцій, інтерес до соці¬ 
альної тематики характеризують 
збірки віршів «Життя як трава» 
(1954), «Дерево, що говорить» 
(1960), романи «Вальс в Він дійте» 
(1956), «Життя і смерть вільного 
стрільця» (1970), «Воля неба» 
(1971), збірки новел «Темний ліс» 
(1967), віршів у прозі «Те, що ба¬ 
чиш у текучій воді» (1978) та ін. 
Значне місце в творчості Л. зай¬ 
мають книги про подорожі за кор¬ 
дон, критика, есеїстика, публіцис¬ 
тика і переклади. Міжнар. Ленін¬ 
ська премія «За зміцнення миру 
між народами», 1958. 
Те.: Рос. перекл.- Вулканиче- 
ский континент. М., 1961; Говорящее 
дерево. М., 1964; Жизнь и смерть 
вольного стрелка. М., 1972. 
Літ.: Мацевич А. А. Артур Лундк- 
вист — романист. «Известия АН 
СССР. Серия литературм и язика», 
1967, т. 26, в. 2. О. Д. Сенюк. 
ЛУНІН Микола Іванович[20.І(1.ІІ) 
1853, м. Дерпт, тепер Тарту Ест. 
РСР—18.VI 1937, Ленінград]—рос. 
рад. лікар-педіатр. Закінчив мед. 
ф-т Дерптського (тепер Тартусь¬ 
кий) ун-ту (1879). У 1880 захистив 
докторську дисертацію «Про зна¬ 
чення неорганічних солей в живлен¬ 
ні тварин». З 1882 і до кінця жит¬ 
тя працював лікарем у Петербурзі 
(Ленінград). Дослідами Л. покла¬ 
дено початок вивченню вітамінів. 
ЛУНІН Микола Олександрович 
[н. 9 (22). V 1915, м. Ряжськ, тепер 
Рязан. обл.— З.Х 1968, Москва] 
— один з ініціаторів стахановсько- 
го руху на залізничному транспор¬ 
ті СРСР, Герой Соціалістичної 
Праці (1943). Член КПРС з 1941. 
Працюючи паровозним машиністом 
депо Новосибірськ Томської з-ці, 
виступив (1940) ініціатором про¬ 
гресивних методів експлуатації па¬ 
ровозів, подовження строків їх¬ 
ньої служби, зниження собіварто¬ 
сті ремонтів. З 1950 після закін¬ 
чення ін-ту інженерів залізнич. 
транспорту працював на керівній 
роботі на залізнич. транспорті. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
2-го скликання. Нагороджений 2 
орденами Леніна. Державна пре¬ 
мія СРСР. 1942. 

ЛУНІН Михайло Сергійович [18 
(29).XII 1787, Петербург — 3 (15). 
XII 1845, Акатуй, тепер Борзин- 
ського району Читинської обла¬ 
сті] — декабрист. Учасник во¬ 
єн проти наполеонівської Фран¬ 
ції. В 1816 вступив до <Союзу по¬ 
рятунку». Один з організаторів 
<Союзу благоденства» і Північного 
товариства декабристів. Був при¬ 
хильником тактики рішучих дій. 
У січні 1826 Л. заарештовано у 
Варшаві і засуджено до 20 років 
каторги, яку відбував на Нерчин- 
ських рудниках, Петровському 
Заводі. З 1836 — на поселенні в 
с. Урику поблизу Іркутська. На 
поч. 1841 Л. було заарештовано за 
написання і розповсюдження пуб¬ 
ліцистичних творів [«Громадський 
рух у Росії», «Погляд на росій¬ 
ське таємне товариство в Росії 
(з 1816 до 1826)», «Листи з Сибіру» 
та ін.], в яких він пропагував ідеї 
декабристів та осуджував само¬ 
державство. Помер в ув’язненні. 
Літ.: Окунь С. Б. Декабрист М. С. 
Лунин. Л., 1962. 
ЛУНКОУТВОРЮВАЧ — пристрій 
до дискових лущильників для 
лункування грунту. Найпошире¬ 
ніший Л. дисковий причіпний (до 
тракторів Т-74, ДТ-75) гідрофіко- 
ваний ЛОД-ІО. Осн. вузли його 
(рама, ходові колеса, брусся сек¬ 
цій, каретки, тяги і механізм гід- 
рокерування) запозичені від дис¬ 
кового гідроф і кованого лущиль¬ 
ника ЛДГ-10. При поступальному 
русі Л. сферичні диски, які вста¬ 
новлено під кутом 30° до лінії тяги 
та ексцентрично закріплено на осі, 
утворюють замкнені ямки. Про¬ 
дуктивність Л. ЛОД-ІО — бл. 7,5 
га/г. С. О. Карпенко. 
ЛУНКУВАННЯ ГРУНТУ, ям- 
кування грунту — агротех. захід, 
викопування лунок на схилах 
крутизною до 5° для зменшення 
поверхневого стоку дощових і та- 
лих вод та запобігання водній 
ерозії грунту. Лунки (ямки — 
кожна завдовжки 1,1—1,3 м, зав- 
шир. ЗО—35 см і завглибшки 12— 
15 см) роблять з розрахунку 
10 500—15 000 на гектар за допо¬ 
могою спеціального лункоутворю¬ 
вача. Л. г. провадять одночасно з 
оранкою на зяб чи після неї. Кож¬ 
на лунка може вмістити 20—25 л, 

«Луноход-1» (схема): 
1 — герметичний приладовий відсік; 
2 — радіатор-охолоджувач; З — блок 
коліс шасі; 4 — панорамні фототеле- 
камери; 5 — прилад для визначення 
фізико-механічних властивостей грун¬ 
ту; 6 — штирова антена; 7 — дев’яте 
колесо — вимірювач шляху; 8 — ізо¬ 
топне джерело теплової енергії; 9 — 
сонячна батарея; 10 — малонапрямле- 
на антена; 11 — гостронапрямлена ан¬ 
тена; 12 — кутиковий відбивач лазер¬ 
ного проміння; 13— ілюмінатори теле¬ 
візійних камер. 

що становить 250—300 м1 води на 
1 га. Л. зябу підвищує врожайність 
зернових на 2,5—3 ц/га. 

К. Л. Холуп'як. 

ЛУНМЙНЬ — ущелина біля міста 
Лояна провінції Хенань у Китаї, 
а також печерні храми, що містять¬ 
ся там. Храми висічені в 495— 
898 у вапнякових скелях на бере¬ 
гах р. Іхе. Складаються з числен¬ 
них печер, головні з яких—Біньян 
(500—523), Гуян (495—575) і Фин- 
сянь (627—675). Монументальні 
скульптури, що оздоблюють їх 
(рельєфи і статуї) відзначаються 
декоративністю, витонченими про¬ 
порціями (15-метрова статуя Буд¬ 
ди Вайрочана, 672—676). 
«ЛУНОХбД» — назва серії рад. 
автоматичних місячних самохідних 
апаратів. «Луноход- 1» (мал.) 
— перша в історії космонавтики 
пересувна автом. лабораторія, до¬ 
ставлена 17.XI 1970 на поверхню 
Місяця автом. міжпланетною стан¬ 
цією (АМС) «Луна-17» (див. <Лу- 
на>). «Л.-1» забезпечив комплекс¬ 
не вивчення топографічних і мор¬ 
фологічних особливостей місячної 
поверхні, хім. складу і фіз.-мех. 
властивостей місячного грунту, 
дослідження радіаційної обстанов¬ 
ки, фотографування ділянок зо¬ 
ряного неба, Сонця і Землі, про¬ 
ведення експериментів по лазерній 
локації Місяця. Керування «Л.-1» 
здійснювалось із Центру далекого 
космічного зв’язку. За 322 доби 
роботи «Л.-1» пройшов 10,54 км. 
Було детально досліджено 80 000 м2 
місячної поверхні, для чого за 
допомогою телевізійних систем 
одержано понад 200 панорам і по¬ 
над 20 000 знімків поверхні. Більш 
як у 500 точках по трасі руху до¬ 
сліджувалися фіз.-мех. властиво¬ 
сті поверхневого шару грунту, в 
25 точках провадився аналіз його 
хім. складу. «Луноход -2» до¬ 
ставила на поверхню Місяця 16.1 
1973 АМС «Луна-21». Удоскона¬ 
лення конструкції і бортових си¬ 
стем, встановлення додаткових 
приладів дали змогу значно підви¬ 
щити надійність «Л.-2» і виконати 
великий обсяг наук, досліджень. 
За 123 доби, пересуваючись в умо¬ 
вах складного рельєфу (район сх. 
окраїни Моря ясності), «Л.-2» 
подолав 37 км. 
Літ.: Передвижная лаборатория на 
Луне «Луноход-1». М., 1978; Успехи 
Советского Союза в исследовании кос- 
мического пространства. М., 1978. 

Ю. М. Михайлов. 

ЛУНЬ (Сігсиз) — рід хижих пта¬ 
хів родини яструбових. Довж. 
тіла 35—60 см, маса (видів, пошир, 
в СРСР) 260—780 г; самки значно 
більші за самців. Оперення на го¬ 
лові утворює подібність лицевого 
диска у сов. Забарвлення сіре 
або голубувато-сіре, самки — ру¬ 
дувато-бурі. Населяють відкриті 
простори. Гнізда будують на землі 
і в очереті. В кладці 3—6 яєць. 
Живляться мишовидними гризу¬ 
нами, комахами, земноводними, 
плазунами, птахами і їхніми яйця¬ 
ми. 9 видів, пошир, по всій земній 
кулі. В СРСР — 5, у т. ч. в УРСР — 
4 види: Л. болотяний (С. аегиді- 
позиз), Л. луговий (С. рувагдиз), 
Л. степовий (С. тасгоипіз) і Л. по¬ 

льовий (С. суапеиз); усі гніздові 
перелітні птахи. Викопні рештки 
відомі з плейстоцену. 

ЛУНЬ 

А. Н. Лундквіст. 

Лунминь. Статуя Буд¬ 
ди Вайрочана з печер¬ 
ного храму. Вапняк. 
672-676. 
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ЛУПА 

А. П. Лупан. 

ЛУПА (франц. Іоире, букв.— на¬ 
ріст) — система з однієї або кіль¬ 
кох лінз з невеликою фокусною 
віддаллю (/ = (),01-г-0,1 м); слу¬ 
жить для розглядання дрібних 
об’єктів, які погано розрізняються 
оком. Кутове збільшення оптич¬ 
не Л. становить від 2,5 до 25. 
ЛУПАН Андрій Павлович[н. 2(15). 
II 1912, с. Мігулени, тепер Резін- 
ського р-ну Молд. РСР] — молд. 
рад. письменник, перекладач і 
громад, діяч, акад. АН Молд. 
РСР (з 1961). Член КПРС з 1956. 
Друкується з 1932. Перша зб.— 
«Поезії» (1947), куди ввійшли 
поема «Забуте село» (1940) і вірші 
періоду Великої Вітчизн. війни. 
Автор п’єси «Світло» (1948), збі¬ 
рок віршів: «Вступ до балади» 
(1954), «Майстер-творець» (1958), 
«Брат землі» (1959), «Закон гос¬ 
тинності» (1966), «Громовник» 
(1973). За цикл «Магістраль» із 
зб. «Ноша своя» (1970) Л. 1975 
удостоєний Держ. премії СРСР. 
Зб. літ. публіцистики «Книги і 
роки» (1969), твори для дітей. 
Написав статті про Т. Шевченка 
(присвятив йому вірш), М. Бажа¬ 
на, О. Гончара, розвідку про укр.- 
молд. літ. зв’язки та ін. Перекла¬ 
дач поезій Т. Шевченка, укр. рад. 
поетів. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Скриерь, і. 1—3. Кишинзу, 1973; 
Укр. перек л.— [Вірші]. В кн.: 
Молдавія. К., 1953: Рос. перек л. 
— Лицом к лицу. Кишинев, 1957; 
Про нас. М., 1959; Ноша своя. М.. 
1975; Черешни черное цветенье. М., 
1980. А. П. Купча-Жосу. 
ЛУПГЙ Олесь (Олександр) Ва¬ 
сильович (н. 28.III 1938, с. Нова 
Кам’янка, тепер Нестеровського 
р-ну Львів, обл.) — укр. рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1966. Закін¬ 
чив Київ, ун-т (1961). Автор пое- 
гич. збірок «Вінки юності» (1957), 
«Перевал» (1969), «Голос» (1970), 
«Невпинність» (1977) та ін.; рома¬ 
нів «Милява» (1965), «Грань» 
(1968),«Сонце між соснами»'(1979). 
ЛУПГЙ Ярослав Васильович (н. 
2. VI 1946, с. Нова Кам’янка, те¬ 
пер Нестеровського р-ну Львів, 
обл.) — укр. рад. кінорежисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1980). 
Член КПРС з 1974. Брат О. В. 
Лупія. В 1971 закінчив Київ, 
ін-т театрального мистецтва ім. 
І. Карпенка-Карого. З 1971 пра¬ 
цює на Одес. кіностудії худож. 
фільмів. Поставив фільми «Любі 
мої» (1975), «Хліб дитинства мого» 
(1978), «Багряні береги» (1979). 
Респ. комсомольська премія ім. 
М. Островського, 1979. 
ЛУППОЛ Іван Капітонович [1 
(13). І 1896—26. V 1943] — рад. 
філософ, акад. АН СРСР (з 1939). 
Член Комуністич. партії з 1920. 
Н. в Ростові-на-Дону. Закінчив 
Моск. ун-т (1919), Ін-т червоної 
професури (ІЧП. 1932). Працю¬ 
вав в Ін-ті Маркса і Енгельса 
(1924), був професором філософії 
Моск. ун-ту (1925—31) та ІЧП 
(1925—38), директором Ін-ту сві¬ 
тової л-ри (1935—40). Автор 
праць з історії філософії, естети¬ 
ки і л-ри. Один з перших дослід¬ 
ників філософської спадщини 
В. І. Леніна. 
«ЛУПТА» («Ьиріа» — «Боротьба») 
— газета, що її видавала група 

рум. лівих соціал-демократів в 
Одесі 5.IX 1917—11.III 1918. Ре¬ 
дакторами її були М. Г. Бужор 
і А. Ніколау. «Л.» виступала за 
розвиток революц. боротьби в Ру¬ 
мунії, вимагала припинення ім¬ 
періалістичної війни. Після пе¬ 
ремоги Великого Жовтня рішуче 
підтримала Рад. владу, закли¬ 
кала рум. трудящих наслідувати 
приклад рос. пролетаріату, засуд¬ 
жувала антирад. авантюри міжнар. 
імперіалізму і рум. вояччини, ви¬ 
ступала за створення рум. рево¬ 
люц. підрозділів у Рад. Росії. 
Всього вийшло бл. 70 номерів га¬ 
зети. Видання «Л.» припинилося 
у зв’язку з окупацією Одеси авст- 
рсннім. військами. 
ЛУПУ Василь (р. н. невід.— п. 
1661, Стамбул) — господар Мол¬ 
давії 1634—53. За правління Л. 
за допомогою Києво-Могилян- 
ської колегії (див. Київська акаде¬ 
мія) в Яссах відкрито Слов’яно- 
греко-лат. академію (1640), першу 
в Молдавії друкарню (1641), де 
1646 надруковано кодекс феод, 
права країни «Правила Василя 
Лупу». Під час визвольної війни 
укр. народу 1648—54 займав про- 
польс. позицію. Внаслідок мол¬ 
давських походів Б. Хмельниць¬ 
кого 1650 і 1652 Л. змушений був 
укласти з гетьманською адмініст¬ 
рацією угоду, скріплену шлюбом 
Т. Хмельницького і дочки Л.— 
Руксанди. Б. Хмельницький допо¬ 
міг Л. на короткий час відвоювати 
престол, з якого його скинув Геор¬ 
гій Стефан. О. С. Романець. 
ЛУР’Є Нойах Гершельович [12 
(24).XII 1885, містечко Блашне, те¬ 
пер БРСР —18.V 1960, Москва]— 
єврейський рад. письменник. У 
1917—41 жив на Україні. Друку¬ 
ватися почав 1911. Осн. тема тво¬ 
рів Л.— героїка громадян, війни 
та соціалістичне будівництво, бо¬ 
ротьба проти фашизму (роман «Еле 
Йорш», 1938; зб. оповідань «Мости 
горять», 1929; «Просте життя», 
1935; «Біля відкритої могили», 
1944; повісті «Рідні», 1948; «Лісова 
тиша», 1957). 
Те.: Укр. перек л.— Завл-ноги. 
X.— К., 1932; Звичайне життя. К.— 
X., 1936; Еля Йорш. К., 1941; Рос. 
п е р е к л.— Лесная тишина. М., 
1961; Старше на одну ночь. М., 1963. 

ЛУР’£ Ноте (Натан) Михайлович 
|н. 2 (15).І 1906, с. Розкішне, те¬ 
пер Гуляйпільського р-ну Запоріз. 
обл.] — єврейський рад. письмен¬ 
ник. Учасник Великої Вітчизн. 
війни, друкуватися почав 1929. 
Роман «Степ кличе» (ч. 1—З, 
1932—48) — про колгоспне будів¬ 
ництво на Україні. Автор роману 
«Небо і земля» (1965) і роману «Пе¬ 
ред грозою» (1973), який є продов¬ 
женням книги «Степ кличе». Збір¬ 
ки оповідань і новел, нарисів («Па¬ 
сажир», 1937; «Три оповідання», 
1940), документальна повість «До¬ 
рога до щастя» (1950), книга по¬ 
вістей і оповідань «Історія одного 
кохання» (1976). 
Те.: Укр. перекл.— Степ кличе. 
К., 1976; В дорозі. К., 1978; Рос. 
перекл.— Степь зовет. М., 1970. 

Г. І. Полянкер. 
ЛУР’ь Олександр Григорович 
[22.1 (З.ІІ) 1868, Київ — 17.1 1954, 
там же] — укр. рад. дерматове- 
неролог, засл. діяч науки УРСР 
(з 1944). Закінчив мед. ф-т Київ, 
ун-ту (1893). В 1919—49 — зав. 

відділом Київ, клінічного ін-ту 
(з 1930 — Київ, ін-т удосконален¬ 
ня лікарів). Праці Л. присвячені 
питанням діагностики і лікування 
т. з. грибкових захворювань шкіри 
(дерматомікозів), вивченню сифі¬ 
лісу тощо. В 1920 Л. організував 
у Києві перший в СРСР міколо¬ 
гічний диспансер. Довгий час очо 
лював Київ. наук, т-во дермато¬ 
логів та венерологів. 
ЛУР’£ Олександр Юдимович 
[ЗО.IX (12.X) 1897, м. Климови- 
чі, тепер Могильовської області 
БРСР — 24.V 1958, Київ] - укр. 
рад. акушер-гінеколог, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1939), засл. діяч 
науки УРСР (з 1958). Член КПРС 
з 1932. Закінчив мед. ф-т Моск. 
ун-ту (1921). З 1938 — зав. ка¬ 
федрою Київ. мед. ін-ту. Праці 
Л. присвячені питанням боротьби 
з материнською смертністю, знебо¬ 
лювання пологів, запобігання раку 
жіночих статевих органів і лі¬ 
кування його, організації акушер¬ 
ської допомоги тощо. Ім’я Л. при¬ 
своєно акушерсько-гінекологіч. клі¬ 
ніці Київ. мед. ін-ту. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР. 
1941. 
Л У Р ІЯ Олександр Романович 
[З (16).УІІ 1902, Казань — 14.VIII 
1977, Москва] — рос. рад. психо¬ 
лог, дійсний член АПН РРФСР 
(з 1947) і АПН СРСР (з 1968). В 
1921 закінчив Казанський ун-т, 
1937 — 1-й Моск. мед. ін-т. Пра¬ 
цював у ряді вузів і н.-д. установ, 
у т. ч. 1931—34 — в Харкові. 
Разом з Л. С. Виготським дослі¬ 
джував питання розвитку психіки 
в дітей і дорослих. З 1945 — про¬ 
фесор, з 1965 — зав. кафедрою 
нейропсихології і патопсихології 
Моск. ун-ту. Засновник нейропси¬ 
хології в СРСР. Нагороджений 
орденами Леніна і «Знак Пошани», 
медалями. г. П. Костюк. 
ЛУРІЯ (Ьигіа) Сальвадор Едуард 
(н. 13.VIII 1912, Турін, Італія) — 
амер. мікробіолог, чл. Нац. АН 
США (з 1959), один з основополож¬ 
ників генетики мікроорганізмів. 
Мед. освіту здобув у Туріні (1935). 
Працював у лабораторії ф. Жоліо- 
Кюрі у Парижі (1938—40). Після 
переїзду в США — професор бак¬ 
теріології в ун-ті Індіани (Індіана¬ 
поліс, 1943—50) та в Іллінойсько- 
му ун-ті (Урбана, 1950—59), про¬ 
фесор мікробіології Массачусет- 
ського технологічного ін-ту в Кем- 
бріджі (1959—64). Праці з питань 
молекулярної біології, вірусоло¬ 
гії. Описав будову бактеріофагів. 
Нобелівська премія, 1969 (разом 
з А. Хершг та М. Дельбрюком). 
лусАка —столиця Замбії (з 1964), 
гол. політ., екон. і культур, центр 
країни. Вузол з-ць і автошля- 



хів, аеропорт міжнар. значення. 520 
тис. ж. (1977, з передмістями). 
Підприємства цем., швейної, харч, 
пром-сті, авторем. майстерні. Торг, 
центр с.-г. району. Ун-т Замбії, 
кілька коледжів. Нац. рада по 
наук, дослідженнях, Т-во по охо¬ 
роні диких тварин і природи Зам¬ 
бії тощо. Міська б-ка. Л. виникла 
на місці залізнич. станції, збудо¬ 
ваної 1910. 
ЛУ СІНЬ (справж. ім'я і прізв.— 
Чжоу Шужень; 25. IX 1881, Шао- 
сін — 19.Х 1936, Шанхай) — кит. 
письменник, публіцист, громад, ді¬ 
яч, демократ. Основоположник 
су час. кит. л-ри. В зб. оповідань 
«Клич» (1923) показав бідність 
і безправ’я простих людей, у зб. 
новел «Блукання» (1926) — долю 
інтелігенції в напівфеод. Китаї. 
Автор зб. віршів у прозі «Дикі 
трави» (1927), зб. сатиричних ка¬ 
зок «Старі легенди по-новому» 
(1936), ряду збірок публіцистич¬ 
них статей, «Короткої історії ки 
тайської розповідної прози» (1923). 
Переклав багато творів прогрес, 
письменників, особливо рос. і рад., 
цікавився укр. л-рою. Популяризу¬ 
вав поезію Т. Шевченка. 
Те.: Укр. перек л - Справжня 
історія А-К’ю. К., 1958; Вибрані тво¬ 
ри. К.. 1961; Рос. перек л.— Со 
бранне сочинений, т. 1—4. М., 1954— 
56; Повести.— Рассказьі. М., 1971. 
Літ.: Позднеева Л. Д. Лу Синь. М., 
1957; Петров В. В. Лу Синь. М., 
1960; Семанов В. И. Лу Синь и его 
аредшественники. М., 1967; Глаголе- 
ва И. К. Лу Синь. Библиографичес- 
кий указатель. М.. 1977. 

/. К. Чирко. 
ЛУСКА — тверді шкірні утвори 
(пластинки) у багатьох хребетних 
тварин — риб, плазунів, птахів, 
деяких ссавців, що виконують 
захисну функцію. Форма і будова 
Л. у тварин різних систематичних 
груп неоднакові. У найдавніших 
хребетних — вимерлих безщелеп¬ 
них, у багатьох вимерлих і су¬ 
часних риб, зокрема у акул, су- 
цільноголових та деяких ін.,— т. з. 
п л а к о ї д н а Л., будовою по¬ 
дібна до зубів. У нижчих проме- 
пеперих риб — Л. ганоїдна; 
здебільшого має форму ромбічної 
пластинки з кістковою основою і 
дентиновим верхнім шаром. У 
костистих риб Л. кісткова 
(вся з кісткової тканини) і має 
форму круглястих пластинок, зад¬ 
ній край яких може бути рівним 
(циклоїдна Л.) або зубчастим (кте- 
ноїдна Л.). У викопних земновод¬ 
них тіло частково (переважно че¬ 
рево) також було вкрите кістко¬ 
вою Л. Із сучас. земноводних Л. 
є лише у червуг і має вигляд ма¬ 
леньких кісткових пластиночок, 
занурених у шкіру. Суходільним 
хребетним тваринам властива ро¬ 
гова Л. У плазунів вона вкриває 
все тіло, у птахів є тільки на но¬ 
гах, а у ссавців (гризунів) — на 
хвості. Ускладненою формою ро¬ 
гової Л. є також пір'я птахів. 
ЛУСКАТИЙ ЛИШАЙ — хроніч¬ 
не захворювання шкіри. Те саме, 
що й псоріаз. 
ЛУСКАТІ (Зяиатаїа) — ряд пла¬ 
зунів підкласу лепідозаврів. Тіло 
вкрите лускою або її видозміна¬ 
ми (звідки й назва), квадратна 
кістка рухома, вискових дуг або 
немає, або є лише одна пара їх 
(верхня). Л. поділяють на 4 під¬ 
ряди: хамелеони, ящірки, амфіс- 

бени, або двоходки (див. Двоход- 
кові), зміг. Відомі починаючи з 
верхньої юри, на Україні — з 
неогену. В. /. Таращук. 
ЛУСКОКРЙ/11 — ряд комах. Те 
саме, що й метелики. 
ЛУСМА (Ьоизта) Джек (н. 29.11 
1936, Гранд-Рапідс, шт. Мічіган) — 
астронавт США, полковник мор. 
піхоти. У 1959 закінчив Мічмансь¬ 
кий ун-т. З 1959 служив у мор. аві¬ 
ації США. З 1966 — у групі астро¬ 
навтів. Разом з А. Біном і О. Гер- 
ріотом 28.VII—26.IX 1973 здійс¬ 
нив політ на наук, орбітальній 
станції <Скайле6ь. Двічі виходив 
у відкритий космос. 
ЛУСбН — найбільший з Філлі¬ 
пінських островів у Тихому ок. 
Пл. 105,6 тис. км2. Поверхня пе¬ 
реважно гориста, заввишки до 
2934 м (г. Пулог), є діючі вулкани. 
Родовища золота, хромітів, заліз, 
і мідних руд. Клімат тропічний. 
Опадів до 3000 мм на рік. Часто 
бувають тайфуни. В горах — 
вічнозелені тропічні ліси, на рів¬ 
нинах — савани, с.-г. угіддя (посі¬ 
ви рису, кукурудзи, тютюну, план¬ 
тації цукр. тростцни, кокосової 
пальми тощо). На Л.— міста Ке- 
сон-Сіті, Маніла. 
ЛУСОЧКИ — 1) Мікроскопічні хі¬ 
тинові пластинки на тілі деяких 
членистоногих (метеликів, різних 
перетинчастокрилих, комарів, ок¬ 
ремих кліщів та ін.), що іноді утво¬ 
рюють суцільний покрив. Розви¬ 
нулися з щетинок в результаті їх 
розширення і сплющення. Завдяки 
своїм оптичним властивостям Л., 
як правило, зумовлюють забарв¬ 
лення тварин. 2) Різноманітні 
більш-менш пласкі вирости у рос¬ 
лин; виконують гол. чин. захисну 
функцію. За походженням роз¬ 
різняють Л.— вирости епідермісу 
і Л., що являють собою недорозви¬ 
нені цілі листки або їхні частини 
(основу). 
ЛУТЙГА (Аігіріех) — рід одноріч¬ 
них або багаторічних трав’янис¬ 
тих, кущових або напівкущових 
рослин родини лободових. Лист¬ 
ки чергові, іноді супротивні, часто 
вкриті борошнистим нальотом. 
Квітки одностатеві, на однодом¬ 
них, рідко дводомних рослинах, 
у клубочках, зібраних у колосо¬ 
видні або волотисті суцвіття; жі¬ 
ночі квітки здебільшого без оцві¬ 
тини, оточені двома зрослими при¬ 
квітками; чоловічі — переважно 
п’ятичленні. 200 видів, пошир, в 
помірній зоні обох півкуль. В 
СРСР—понад 35 видів, з них в 

УРСР — 13. Найпоширеніші Л. 
блискуча (А. піїепз), Л. розлога 
(А. раїиіа), Л. рожева (А. гозеа) 
та ін. Більшість трав’янистих Л.— 
бур'яни. Деякі Л. вирощують як 
декоративні. Л. татарська (А. 1а- 
Іагіса) та Л. біла (А. сапа), що 
ростуть в напівпустелях, є добрим 
кормом для верблюдів та овець. 
ЛУТОВЙНОВ Юрій Хрисанфо- 
вич (1887—1924) — учасник бо¬ 
ротьби за владу Рад на Україні. 
Член Комуністичної партії з 1904. 
Робітник-металіст. З 1904 — учас¬ 
ник революц. руху в Луганську 
(тепер Ворошиловград), Олексан¬ 
дрі вську (тепер Запоріжжя), Пе¬ 
тербурзі та ін. містах. У 1917— 
член Луганського к-ту більшовиків, 
один з організаторів Луганської 
Червоної гвардії. В 1918—20 брав 
участь у боях проти нім. оку¬ 
пантів, денікінців. У 1920 — голо¬ 
ва Луганського губвикопкому. В 
1920—21 — на профспілковій робо¬ 
ті. На І з’їзді КП(б)У обраний чле¬ 
ном ЦК КП(6)У. 
лУтон — місто у Великобританії, 
у графстві Бедфордшір. Розташо¬ 
ваний на р. Лі. Залізнична станція 
166 тис. ж. (1974). Значний центр 
машинобудування. Підприємства 
легкої промисловості. 
ЛУТС Оскар [26.XII 1886 (7.1 
1887), волость Каарепере, тепер 
Йигеваський р-н — 23.111 1953, 
Тарту] — ест. рад. письменник, 
нар. письменник Ест. РСР (з 1945). 
Друкуватися почав 1907. Повісті 
із шкільного життя «Весна» (ч. 
1—2, 1912—13), «Літо» (ч. 1—2, 
1918—19), «Весілля Тоотса» (1921), 
«Будні» (1924), «Осінь» (1938). 
В повістях та оповіданнях «Життя 
Андреса» (1923), «Туман» (1928), 
«Перші кроки» (1932) та ін. зобра¬ 
зив бурж. дійсність, відтворив 
прагнення народу до кращого май¬ 
бутнього. Автор ІЗ-томної серії 
спогадів, фейлетонів. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
Те.: Укр. перек л.— Весна. К., 
1958: Рос. п е р е к л.— Лето. Тал- 
лин. 1970: Весна. Таллин, 1973; На 
задворках и другие повести Таллин. 
1975. 

ЛУТУГИНЕ — місто Вороши- 
ловгр. обл. УРСР, райцентр, на р. 
Вільховій (бас. Дону). Залізнична 
станція. Засн. 1896 у зв’язку з бу¬ 
дівництвом з-ду прокатних валків. 
З 1914 с-ще і збудовану тут за¬ 
лізничну станцію називали ІІІмід- 
тівка. Рад. владу встановлено в 
кінці листопада 1917. В 1925 с-ще 
і станцію перейменовано на Л. 
(на честь дослідника Донецького 
бас. Л. І. Лутугіна). З 1960 Л.— 
місто. В Л.— шахтоуправління 
імені В. І. Леніна, з-д прокатних 
валків, комбінат побутового обслу¬ 
говування. Профес.-тех. уч-ще, 
5 заг.-осв. і музична школи, лі¬ 
карня. Палац культури, клуб, 
кінотеатр, 11 бібліотек. 
ЛУТУГИНСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд. частині Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Утворений 1965. Площа 
1,06 тис. км2. Нас. 97,0 тис. чол. 
(1980). У районі — 48 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
7 селищним і 6 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Лутугине. 
Більша частина району розташо¬ 
вана в межах Донецького кряжу. 
Корисні копалини; кам. вугілля, 
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вапняки, черепашник, глина, мер¬ 
тель, крейда тощо. Річки — Лу- 
гань, Вільхова, Луганчик, Велика 
Кам'янка (бас. Сіверського Дін¬ 
ця). Грунти чорноземні. Розташо¬ 
ваний у степовій зоні. Переважа¬ 
ють підприємства вугільної, маш.- 
буд. і металообр. та хім. пром-сті. 
Найбільші: шахтоуправління ім. 
В. І. Леніна, з-д прокатних вал¬ 
ків (Лутугине), шахта « Ворошилов- 
градська> № 1, центр, збагачуваль¬ 
на ф-ка, електроапаратиий з-д (смт 
Ювілейне). Комбінат побутового 
обслуговування (Лутугине). Спе¬ 
ціалізація с. г.— вироби, молока, 
м’яса, яєць, зернових та овочевих 
культур. Площа с.-г. угідь 1979 
становила 68,2 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 53,4 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 14,2 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
кукурудза, соняшник. У Л. р.—7 
колгоспів, 5 радгоспів, у т. ч. 2 пта¬ 
хофабрики, райсільгосптехніка (м. 
Олександрівськ). Залізничні стан¬ 
ції: Лутугине, Врубівка, Конопля- 
нівка, Бразоль, Збірна. Автомоб. 
шляхів — 312 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 290 км. У районі — 
34 заг.-осв. і 3 муз. школи, 3 про- 
фес.-тех. уч-ща; 49 лік. закладів, 
у т. ч. 6 лікарень. З палаци і 6 бу¬ 
динків культури, 41 клуб, 52 кіно¬ 
установки, 78 б-к. У Л. р. вида¬ 
ється газ. «Трудова слава> (з 1965). 

О. С. Журавель. 
ЛУТУГІН Леонід Іванович [21.11 
(4.III) 1864, Петербург — 17 
(ЗО). VIII 1915, Кольчугіно, тепер 
Ленінськ-Кузнецький ІСемер. обл. 
РРФСР, похований у Петрогра¬ 
ді] — рос. геолог, спеціаліст у га¬ 
лузі геології вуг. родовищ. У 1889 
закінчив Петерб. гірничий ін-т, з 
1897 — професор цього ін-ту. З 
1892 працював у Геологічному 
комітеті, протягом 22 років до¬ 
сліджував Донецький кам'янову¬ 
гільний басейн, склав перший 
геол. розріз його вугленосної тов¬ 
щі, разом з ін. дослідниками зняв 
осн. площу басейну. В 1914—15 
працював у Кузнецькому вугільно¬ 
му басейні. Встановив залежність 
якості вугілля від ступеня метамор¬ 
фізму. Іменем Лутугіна названо 
місто у Ворошиловградській об¬ 
ласті УРСР. 
ЛУФАР (Ротаіотиз) — рід морсь¬ 
ких риб родини луфаревих, ряду 
оку неподібних. Має лише 1 вид 
Р. заКаігіх. Тіло довж. до 1 м, стис¬ 
нене з боків, жива маса до 15 кг. 
Нерест навесні, ікра пелагічна, 
плодючість до 1 млн. ікринок. Хи¬ 
жак, живиться рибами. Пошире¬ 
ний у тропічних і помірних мо¬ 
рях, в СРСР— у Чорному і Азов¬ 
ському. Здійснює значні сезонні 
міграції. Зграйна риба. М’ясо 
Л.,смачне. Об’єкт промислу. 
ЛУХ’Я — народ, який живе на Зх. 
Кенії. Чисельність — 2600 тис. 
чол. (1978, оцінка). Мова Л.— 
лулух’я, належить до нігеро-кор- 
дофанської сім’ї. Більшість Л. 
зберігає місц. традиційні віруван¬ 
ня, частина — християни. Осн. 
заняття — землеробство. 
луцЄнко Дмитро Омелянович 
(н. 15.Х 1921, с. Березова Рудка, 
тепер Пирятинського р-ну Пол- 
тав. обл.) — укр. рад. поет, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1974). Член 
КПРС з 1973. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. В післявоєнні ро¬ 

ки — на журналістській роботі. 
Перша зб. віршів — «Дарую людям 
пісню> (1962). Автор багатьох ві¬ 
домих пісень («Києве мій», «Фрон¬ 
товики», «Сивина», «Не шуми, 
калинонько» та ін.), створених у 
співдружності з композиторами 
О. Білашем, В. Верменичем, П. 
Майбородою, І. Шамо та ін. Наго¬ 
роджений орденом Червоної Зірки, 
медалями. Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1976. 
Те.: Незакінчена соната. К., 1966; 
Добрість. К., 1971; Пахучий хліб. 
К., 1974; За Березовою Рудкою. К., 
1976; Коли ти зі мною. К., 1978; Бере¬ 
зовий дзвін. К., 1980; Рос. пе¬ 
ре к л.— Хлеб и песня. М., 1978. 

Г. Г. Єжелов. 
ЛУЦЕНКО Олександр Устимо- 
вич [н. 20.III (2.IV) 1911, Єлиза- 
ветград] — укр. рад. актор, нар. 
арт. УРСР (з 1971). Член КПРС 
з 1951. З 1930—в Одес. укр. муз.- 
драм. театрі ім. Жовтневої рево¬ 
люції. Ролі: Залізняк («Гайдама¬ 
ки» за Шевченком), Гиря («97» М. 
Куліша), Свічка («Свіччине ве¬ 
сілля» Кочерги), Ромодан («Крила» 
Корнійчука), Безбородько («Прав¬ 
да і кривда» Стельмаха), Самозва¬ 
нець («Борис Годунов» Пушкіна), 
Пунтіла («Пунтіла та його слуга 
Маті» Брехта). Створив образ 
В. І. Леніна в п’єсах О. Корнійчу¬ 
ка, М. Погодіна, М. Шатрова, Б. 
Горбатова. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 
ЛУЦЙПЕР, люципер, люцифер 
(лат. Іисіїег, букв.— світлонос¬ 

ний) — у християнській міфоло¬ 
гії одне з імен диявола, «грішного 
ангела», який нібито був вигна¬ 
ний богом з раю і став правите¬ 
лем пекла. 
ЛУЦІВ Юрій Олексійович (н. 12. V 
1931, Львів) — укр. рад. диригент, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1960). 
Член КПРС з 1966. Після закін¬ 
чення 1953 Львів, консерваторії 
працював диригентом Львів, і За- 
поріз. філармоній; 1960—63 — 
диригент, 1963—73 — гол. дири¬ 
гент Львів, театру опери та балету 
ім. І. Франка. Поставив опери 
«Багряні зірниці» Жданова, «Зо¬ 
лотий обруч» Лятошинського та 
ін., балети «Попелюшка», «Ро- 
мео і Джульєтта» Прокоф’єва, 
«Лускунчик» Чайковського та ін. 
Викладає чу Львів, консерваторії 
(з 1960). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1971. 
ЛУЦЬК — місто, центр Волинсь¬ 
кої області УРСР і районний центр. 
Розташований на берегах р. Стиру 
(прит. Прип’яті). Залізнична стан¬ 
ція, вузол автомоб. шляхів, при¬ 
стань, аеропорт. 146 тис. ж. (1980). 
Вперше згадується в Іпатіївському 
літописі під 1085. В 40-х рр. 14 
ст. Л. загарбали лит. феодали. В 
1432 дістав магдебурзьке право. 
За Люблінською унією 1569 Л. 
відійшов до шляхет. Польщі і став 
центром Волинського воєводства. 
В 1595 в місто вступили повстансь¬ 
кі загони під проводом С. Нали¬ 
вайка. В 1617 тут виникло Луцьке 
братство. Приблизно тоді ж було 
засновано Луцьку братську шко¬ 
лу. Після 3-го поділу Польщі 
(1795) Л. у складі Зх. Волині 
возз’єднано з Росією. В 1905 в 
місті виникла с.-д. група. 13 (26). 

XI 1917 в місті встановлено Рад. 
владу. За Ризьким мирним дого¬ 
вором 1921 Л. відійшов до Польщі. 
В 1923 в місті створено Волинсь¬ 
кий підпільний окружком КПЗУ. 
В 1934 відбувся «Луцький процес 
57-и> над групою комуністів-під- 
пільників. У 1939 Л. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР (див. 
також Волинська обласна партій¬ 
на організація). До возз’єднання 
Л. був значним центром Волині по 
торгівлі хлібом і лісом. Пром-сть 

Луцьк. Театральна площа. 

міста була представлена лише це¬ 
гельними, шкіряними, спирт, і 
миловарними з-дами, млинами та 
олійницями. За роки Рад. влади 
Л. перетворився на один з важли¬ 
вих пром. центрів Зх. України — 
в місті працює понад ЗО пром. 
підприємств. Провідна галузь 
пром-сті — машинобудування і ме¬ 
талообробка {Луцький автомобіль¬ 
ний завод, приладобуд., електро- 
апаратний з-ди, експерименталь¬ 
не виробниче об’єднання «Укрко- 
мунмаш»). Розвинуті також легка 
(меланжева, швейна, взут. ф-ки, 
Луцький завод синтетичних 
шкір) і харч, (кондитерська ф-ка, 
м’ясний і хлібний комбінати, спир- 
то-горілчаний, консервний, пиво¬ 
варний, мол. з-ди тощо) галузі. 
Пром-сть буд. матеріалів представ¬ 
лена з-дами картонно-рубероїд- 
ним, залізобетонних виробів і буд. 
конструкцій, цегельним, виробни¬ 
чим об’єднанням «Волиньзалізобе- 
тон»; хім. — заводом виробів із 
пластмас та фабрикою «Побуто¬ 
ва хімія». 
Осн. підприємства місц. пром-сті— 
з-д культурно-побутових виробів, 
пром. комбінат. У 1979/80 навч. р. 
у місті було 23 заг.-осв. школи 
(20 337 учнів), 2 муз. й художня 
школи, 5 серед, спец. навч. закла¬ 
дів (2783 учні), 7 профес.-тех. уч-щ 
(4822 учні), у Луцькому педагогіч¬ 
ному інституті імені Лесі Ук¬ 
раїнки та філіалі Львів, політех. 



ін-ту їм. Ленінського комсомолу 
навчалось 7147 студентів. У Л. 
працюють Волин. філіали проект¬ 
них ін-тів «Укрземпроект», «Укр- 
колгосппроект», «Укрдіпровод- 
госп», «Сільгоспроект». У Л. (1979) 
74 масові б-ки (фонд — 1,3 млн. 
одиниць зберігання), 27 клубних 
закладів, 6 кінотеатрів, Волинсь¬ 
кий український музично-драма¬ 
тичний театр імені Т. Г. Шевчен¬ 
ка, театр ляльок, філармонія, Во¬ 
линський краєзнавчий музей. Ви¬ 
ходять газети <Радянська Волинь*, 
І Молодий ленінець» і « Будівель¬ 
ник Волині». Позашкільні заклади: 
Палац піонерів, спортивні школи, 
Луцька дит. залізниця, станції 
юних техніків, натуралістів і екс¬ 
курсійно-туристська. Обл. радіо¬ 
мовлення й телебачення. Архіт. 
пам’ятки: Верхній замок (13— 
14 ст.; добудова 15—16 ст.), залиш¬ 
ки стін Нижнього замку (14—17 
ст.), т. з. будинок Пузини (14 
ст.); церкви — Покровська (15 
ст.), Хрестовоздвиженська (1619— 
20), єзуїтський колегіум (17 ст.), 
єзуїтський костьол Петра і Павла 
(1606—25, арх. Дж. Бріано, пере¬ 
будова 18 ст., арх. І. Умінський), 
синагога (1626—29). На околиці 
Л.— монастир тринітаріїв (1728— 
ЗО) і Троїцький собор (1754, арх. 
П. Гижицький). Серед житл. і адм. 
будівель, споруджених за рад. 
часу, — адм. будинок (1952—54, 
арх. Г. Бородін), пед. ін-т (1968, 
арх. О. Симакович), дитяча спор¬ 
тивна школа (1965—70, арх. Р. 
Метельницький, В. Маловица), 
муз.-драм. театр ім.Т. Г. Шевченка 
(1970—76, арх. X. Крилова), кіно¬ 
концертний зал «Промінь» (1970, 
арх. Метельницький і Маловица, 
панно — художник В. Шінгур). 
Пам’ятники: В. І. Леніну (1967, 
скульптори О. Олійник, арх. 
І. Ланько), рад. підпільниці 
П. І. Савельєвій (1972, скульптори 
B. Борисенко, В. Подольський, 
Й. Садовський), Лесі Українці 
(1977, скульптори А. Німенко. М. 
Обезюк, архітектори В. Жигулін. 
C. Кілессо). У Луцьку народився 
російський письменник Г. О. Ма- 
чтет. У 1878—81 і 1890—91 
в Луцьку жила Леся Українка. 
В 1928—29 жив і працював Я. О. 
Галан. 
Літ.: Ілляшенко Я. Є., Михайлюк 
0. Г., Оксенюк Р. Н. Луцьк. Львів, 
1974. „ В. /. Жибров. 
ЛУЦЬКА БРАТСЬКА ЦІКбЛА — 
навч. заклад, заснований Луцьким 
братством бл. 1617. Діяльну 
участь в її створенні брали Л. Дре- 
винський і Д. Малинський. Статут 
школи засновувався на «Поряд¬ 
ку шкільному» Львівської брат¬ 
ської школи. Схвалені братством 
«Артикули прав» містили правила 
поведінки учнів. У Л. б. ш. нав¬ 
чалися сини міщан Луцька й пра¬ 
вославних шляхтичів Волині. В 
школі високого рівня досягло ви¬ 
кладання граматики, риторики і 
поетики, хорового співу. Ставили 
театр, спектаклі, окремі учні пи¬ 
сали вірші укр. літ. мовою того 
часу. Викладачами школи були 
ченці братського монастиря Є. Іл- 
ковський (керівник школи 1628), 
П. Босинський (бакалавр 1634), 
художник Й. Кондзелевич та інші. 

, # Я. Д. Ісаєвич. 
ЛУЦЬКЕ БРАТСТВО, Хресто- 
воздвиженське (Чеснохрестське) 

братство у Луцьку — громадська 
організація православних укр. 
шляхтичів Волині та міщан Луць¬ 
ка. Засн. 1617. До Л. б. входили 
також окремі представники стар¬ 
шини Війська Запорізького. Брат¬ 
ство займалося громад.-культур¬ 
ницькою та благодійницькою діяль¬ 
ністю і відігравало значну роль 
у боротьбі православного укр. 
населення проти засилля католи¬ 
цизму й уніатів на Волині у 20— 
40-х рр. 17 ст. Братчики відкрили 
друкарню, шпиталь і школу. З 
серед. 17 ст. в умовах посилення 
нац. і реліг. гніту на західно¬ 
українських землях почався за¬ 
непад Луцького братства, і в 
кін. 18 ст. воно припинило свою 
діяльність. 
Літ.: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх 
роль в розвитку української культу¬ 
ри ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1966. 

Я. Д. Ісаєвич. 
ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ 
ЗАВбД. Розташований у Луцьку. 
Організований 1967 на базі авто¬ 
ремонтного підприємства, засн. 
1955 і 1959 перетвореного на маши- 
нобуд. з-д. До 1959 тут провадили 
капітальний ремонт автомобілів 
ГАЗ-51, ГАЗ-93, виготовляли за¬ 
пасні частини до них, а також 
душові установки, транспортери 
силосної маси, вентилятори тощо. 
У 1966 Л. а. з. випустив перші 
50 автомобілів марки ЗАЗ-969. 
Відтоді спеціалізується на ви¬ 
роби. вантажопасажирських ма¬ 
лолітражних автомобілів висо¬ 
кої прохідності марок ЛуАЗ-969; 
ЛуАЗ-969М. Крім того, з-д вироб¬ 
ляє рефрижератори, запасні части¬ 
ни тощо. З 1975 автозавод входить 
до складу виробничого об’єднан¬ 
ня «АвтоЗАЗ». 

„ ^ В. К. Меркулов. 
ЛУЦЬКИМ ЗАВбД СИНТЕТИЧ¬ 
НИХ ШКІР — підприємство лег- 
кої пром-сті. Розташований у м. 
Луцьку. Буд-во почато 1968. Пер¬ 
ша черга стала до ладу 1973, дру¬ 
га — 1976. Л. з. с. ш.— перше в 
СРСР дослідно-пром. вироби, син¬ 
тетичних шкір на голкопробивній 
волокнистій основі з просоченням, 
нанесенням лицьового шару та об¬ 
робкою розчинами поліефірурета- 
нів у діметилформаміді. Продук¬ 
ція підприємства: синтетична 
шкіра для верху взуття, взуттє¬ 
вий картон, формовані задники. 
Основною сировиною при вироби, 
синтетич. шкір є поліуретани, син¬ 
тез яких освоєно на з-ді. Л. з. с. ш. 
оснащено найновішим високопро¬ 
дуктивним устаткуванням. Впро¬ 
ваджується (1980) автоматизова¬ 
на система управління технологіч¬ 
ними процесами. в. П. Гіль. 

ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІН¬ 
СТИТУТ імені Лесі Українки — 
вищий навч. заклад М-ва освіти 
УРСР. Засн. 1940 як учительський 
ін-т. У 1951 перетворено на пед. 
ін-т. У 1952 присвоєно ім’я Лесі 
Українки. В 1979/80 в ін-ті було 
7 ф-тів: фізико-матем., філол., 
істор., природничо-геогр., іноз. 
мов, фіз. виховання, педагогіки 
й поч. навчання, на яких налічу¬ 
вався 4561 студент, зокрема на 
денному відділенні — 2925; заочне 
й підготовче відділення. Працю¬ 
ють галузева н.-д. лабораторія фі¬ 
зики твердого тіла, б-ка (фонд — 
340 тис. одиниць зберігання), за¬ 
кладено бот. сад. За 1952—79 в 

ін-ті підготовлено понад 13,8 тис. 
спеціалістів. о. Г. Михайлюк 
«ЛУЦЬКИЙ ПРОЦЕС 57-и» — 
суд. процес, що його влаштував у 
Луцьку 19.11—14.IV 1934 уряд 
бурж.-поміщицької Польщі над 
групою підпільників — членів 
КПЗУ, заарештованих у кін. 1930. 
Серед ув’язнених були керівні пра¬ 
цівники КПЗУ С. І. Бойко, М. П. 
Олексюк,"О. М. Платонова, І. Н. 
Тишик, Й. О. Купранець та ін. 
В тюрмі вони зазнали тортур, 
внаслідок яких загинув секретар 
Волинського окружкому КПЗУ 
С. І. Бойко. Катування політ, в’яз¬ 
нів викликало хвилю протестів 
трудящих. У Варшаві, Лодзі, 
Львові та ін. пром. центрах Поль¬ 
щі і Зх. України під керівництвом 
комуністів відбулися демонстрації 
протесту. На захист луцьких в’яз¬ 
нів виступили франц. письменники 
А. Барбюс, Р. Роллан. Заарешто¬ 
вані комуністи перетворили про¬ 
цес на трибуну для викриття анти- 
нар. політики уряду. Більшість 
підсудних було засуджено до 4— 
8 років каторги. «Л. п.» сприяв 
зростанню авторитету КПЗУ серед 
трудящих. 
ЛУЦЬКИЙ РАЙ(ЗН — у пд.-сх. 
частині Волин. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1939. Площа бл. 1 тис. км2- 
Нас. 52,5 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 90 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих селищній і 26 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Луцьк. 
Л. р. розташований у межах Волин¬ 
ської височини. Корисні копали¬ 
ни: торф, глини, піски, вапняки 
тощо. Річки: Стир з прит. Чорно¬ 
гузкою (бас. Дніпра). Грунти опід- 
золені й частково опідзолені чор¬ 
ноземи. Майже весь район лежить 
у лісостеповій зоні. Ліси (сосна, 
дуб, вільха, береза, осика, граб) 
займають 4,9 тис. га. Осн. пром. 
і культур, центр району — місто 
обласного підпорядкування Луцьк. 
Найбільші підприємства району — 
Гнідавський цукровий комбінат, 
Боратинський дріжджовий з-д, 
Торчинський з-д будівельних ма¬ 
теріалів. Районний комбінат побу¬ 
тового обслуговування (смт Тор- 
чин) і 4 будинки побуту. Спеціа¬ 
лізація с. г.— землеробство буря¬ 
ківничо-зернового і тваринництво 
мол.-м’ясного напрямів. Площа 
с.-г. угідь 1979 становила 76,2 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 67,1 тис. 
га, сіножаті й пасовища — 8,0 тис. 
га. Гол. культури: цукр. буряки, 
зернові, льон, картопля. Садів¬ 
ництво, ягідництво. В Л. р.— 21 
колгосп, 5 радгоспів, Волин. держ. 
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Луцьк. Пам’ятник 
П. І.Савельєвій.Скульп¬ 
тори В. Н. Борисенко, 
В. М. Подольський та 
Й. А. Садовський. 
1972. 
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К. Л. Лучицька. 

В. Б. Лучицький. 

В. І. Лучицький. 

І. В. Лучицький. 

дослідна с.-г. станція (с. Рокині), 
міжколг. об’єднання по вироби, 
яєць, міжколг. теплично-овочевий 
комбінат, райсільгосптехніка а ви¬ 
робничим відділенням. Залізнич¬ 
ні станції: Луцьк. Гнідава, Несвич 
Волинський. Автомоб. шляхів — 
513 км, у т. ч. а твердим покрит¬ 
тям — 306 км. У районі — 41 
заг.-осв. і музична школи, про- 
фес.-тех. уч-ще; 76 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 22 будинки куль¬ 
тури, 46 клубів, кінотеатр, 90 кі¬ 
ноустановок, 65 б-к. У Л. р. вида¬ 
ється газ. «Слава праці» (з 1944). 

П. А. Маховиков. 

ЛУЧЙЦЬКА Катерина Людвиків- 
на [18 (ЗО).IX 1889, Київ — 25.1 
1971, там же] — укр. рад. актриса. 
З 1908 виступала в приватних теат¬ 
рах Л. Лужицького, С. Глазунен- 
ка, Б. Оршанова, О. Суходольсь- 
кого, П. Саксаганського, І. Сага- 
товського', у пожовтневий час — у 
Національному зразковому театрі 
(Київ, 1917—18), Першому театрі 
Укр. Рад. Республіки ім. Шевчен¬ 
ка (Київ, 1920—21), Київ, театрі 
ім. М. Заньковецької (1922—23), 
з 1927 — в театрах Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Стрия. Ролі: 
Настуся («Хмара» О. Суходольсь- 
кого), Маруся («Маруся Богуслав- 
ка» Старицького), Оксана («Доки 
сонце зійде, роса очі виїсть» Кро- 
пивницького), Гандзя («Гандзя» 
Карпенка-Карого), Ярославна («Яб¬ 
луневий полон» Дніпровсько¬ 
го), Мавка («Лісова пісня» Лесі 
Українки), Оксана («Загибель ес¬ 
кадри» Корнійчука), Гільда («Свіч- 
чине весілля» Кочерги), Васса, 
Настя («Васса Желєзнова». «На 
дні» Горького). 

Л. М. Дворниченко. 
ЛУЧЙЦЬКИЙ Борис Болеславо- 
вич (7.11 1906, станиця Усть- 
Медведицька, тепер м. Серафимо- 
вич Волгогр. обл. —6.III 1966, 
Чернігів) — укр. рад. актор і 
режисер, нар. арт. УРСР (з 
1954). Член КПРС з 1950. Н. в 
акторській родині. Виступати по¬ 
чав у трупі О. Суходольського. В 
1921—22 грав у театрі при дивізії 
Г. І. Котовського в м. Таращі 
Київ, обл., 1923 — в укр. теат¬ 
рі при Губнаросвіті в Чернігові, 
1933—60 — в Ніжинському укр. 
драм, театрі ім. М. Коцюбинсько¬ 
го, з 1960 — в Черніг. укр. муз.- 
драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
В здійснених ним постановках грав 
ролі: Миколи («Украдене щастя» 
Франка), Окорока та Вершиніна 
(«Бронепоїзд 14—69» Вс. Іванова), 
Кошкіна («Любов Ярова» Треньо- 
ва), Коломійцева («Останні» Горь¬ 
кого) та ін. 
ЛУЧЙЦЬКИЙ Володимир Івано¬ 
вич [20.IV (2.У) 1877, Київ — 
20.Х 1949, Київ] — укр. рад. гео¬ 
лог і петрограф, акад. АН УРСР 
(з 1945), засл. діяч науки УРСР 
(з 1947). Син І. В. Лучицького. 
В 1899 закінчив Київ. ун-т. Очолю¬ 
вав (1917—23) Укр. геол. комітет. 
Професор Київ, ун-ту (1913—23 і 
1945—49), Моск. гірничої академії 
(1923—ЗО) і Моск. геологорозвіду¬ 
вального ін-ту (1930—41). У 1941 — 
45 провадив геол. дослідження на 
Уралі. З 1947 — директор Ін-ту 
геол. наук АН УРСР. Осн. праці 
з петрографії та мінералогії Укра¬ 
їнського щита, стратиграфії до¬ 
кембрійських порід Східно-Євро¬ 

пейської платформи, гідрогеології 
та корисних копалин України. 
Відкрив родовища графітів, као¬ 
лінів тощо. Розробив гідрогеол. та 
геол. характеристики тер. УРСР. 
Склав гідрогеол. та геол. карти 
України. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
ЛУЧЙЦЬКИЙ Іван Васильович 
[2 (14).VI 1845, Кам’янець-Поділь- 
ський — 22.VIII 1918, Київі — 
рос. і укр. бурж. історик, чл.-кор. 
Петерб. АН (з 1908). Син учителя. 
В 1866 закінчив Київ, ун-т, з 1877— 
професор цього ун-ту, з 1908 — Ви¬ 
щих жіночих курсів у Петербурзі. 
Член партії кадетів. Досліджував 
історію реліг. воєн у Франції 16 
ст., історію агр. відносин і общин¬ 
ного землеволодіння в Зх. Європі 
та на Україні. На противагу укр. 
бурж. історикам доводив наявність 
общини на Україні в період феода¬ 
лізму. Осн. праці: «Феодальна 
аристократія і кальвіністи у Фран¬ 
ції» (1871), «Общинне землеволо¬ 
діння в Малоросії» (1882), «Стано¬ 
вище землеробських класів у Фран¬ 
ції напередодні революції і аграр¬ 
на реформа 1789—1793 рр.» (1912). 
ЛУЧКАЙ Михайло Михайлович 
(справж. прізв.— Поп; 19.XI 1789, 
с. Великі Лучки, тепер Мукачівсь¬ 
кого р-ну Закарп. обл.— З.ХІІ 
1843, Ужгород) — укр. мовозна¬ 
вець і історик. Навчався в Віден¬ 
ській духовній семінарії. Працю¬ 
вав архіваріусом і бібліотекарем 
при єпископській канцелярії в Уж¬ 
городі, священиком у м. Лука 
(Італія). Автор «Граматики сло- 
в’яно-української» (1830), написа¬ 
ної лат. мовою. Це перша зіставна 
граматика церковнослов’ян. та укр. 
мов. У ній Л. описав поряд з цер¬ 
ковнослов’янською граматичну й 
фонетичну системи укр. мови (в 
її закарпатських говірках). До 
книги додано зразки живої нар. 
мови — фольклорні матеріали з За¬ 
карпаття. Написана Л. «Історія 
карпатських українців» залишила¬ 
ся в рукопису. В. В. Німчук. 

ЛУЧНЙЙ МЕТЕЛИК (Ьохозіеве 
зіісіісаііз) — метелик род. вогнів- 
кових. Шкідник багатьох диких 
і культурних рослин, особливо бу¬ 
ряків, соняшнику, бобових. Поши¬ 
рений у Пн. півкулі. В СРСР — в 
степових і лісостепових районах; 
на Україні—скрізь. Метелик (роз¬ 
мах крил 18—27 мм) сірувато-ко¬ 
ричневий, гусениця (довж. 28— 
34 мм) сірувато-зелена, вздовж 
спини темна смуга з зеленувато- 
жовтою облямівкою. Зимує Л. м. 
на стадії гусениці, яка залялько¬ 
вується в грунті. Метелик вилі¬ 
тає у квітні—травні, активний у 
сутінках і вночі. Самка відкладає 
яйця (120—650 пгг.) переважно на 
бур’яни. За сезон розвивається 
2—3 покоління. Осн. шкоди завдає 
гусінь, поїдаючи наземні частини 
рослин. 
Заходи боротьби: зни¬ 
щення бур’янів, обприскування 
гусені інсектицидами; під час від¬ 
кладання яєць випускають на поля 
трихограму. 
ЛУЧНІ ГРУНТЙ — грунти, що 
утворюються у результаті дерново¬ 
го і глейового процесів грунто¬ 
утворення в умовах надмірного 
поверхневого зволоження та по¬ 
стійного зв’язку з грунтово-під¬ 
грунтовими водами, позарічкови- 

ми заплавами. Л. г. поширені в 
основному у лісостеповій і степовій 
зонах. В типі Л. г. виділяється два 
підтипи: власне лучні та вологолуч- 
ні. В л а с н е Л. г. степів і напів¬ 
пустель мають добре розвинений 
гумусовий горизонт (20—40 см). 
Вологолучні грунти ма¬ 
ють такі ж властивості, як і влас¬ 
не Л. г., але більш зволожені. 
На Україні Л. г. є найкращими для 
вирощування природних і сіяних 
кормових трав та ін. с.-г. культур. 

, М. К. Шикула. 
ЛУШПЙНСЬКИИ Олександр 
(1878—1944) — укр. архітектор. У 
1904 закінчив Львів, політех. ін-т, 
де вчився в І. Левинського. Пра¬ 
цював у стилі укр. модерну з за¬ 
стосуванням стилізованих прийо 
мів нар. дерев’яної архітектури. 
Споруди у Львові: будинок т-ва 
«Дністер» (тепер 7-а поліклініка; 
в співавт., 1905), бурса Укр. 
пед. т-ва (тепер гол. корпус Львів, 
лісотех. ін-ту; в співавт., 1908), 
бурса Нар. дому (тепер середня 
школа; 1907), санаторій (1909), 
будинок укр. муз. т-ва ім. М. Ли- 
сенка (1914—16). Л. виконав зари¬ 
совки пам’яток дерев’яної нар. 
архітектури, видав альбом малюн¬ 
ків «Дерев’яні церкви Галичини 
XVI—XVIII в.» (Львів, 1920). Іл. 
дир. до ст. І. 1. Левинський. 
ЛУЩЕННЯ в деревооброб- 
ц і — одержання з коротких колод 
тонкої поперечної стружки — Т. 3. 
лущеного шпону. Провадиться на 
лущильних верстатах. Щоб по¬ 
легшити обробку колод, їх перед Л. 
проварюють у гарячій воді або 
обробляють парою. 
ЛУЩЕННЯ СТЕРНІ — обробіток 
грунту лущильниками; підрізу¬ 
вання бур’янів і розпушування 
верхнього шару грунту з повним 
або частковим перевертанням його. 
Л.с. проводять вслід за косовицею 
хлібів, перед зяблевою оранкою та 
в системі обробітку під озимі на 
чорних і зайнятих парах, а також 
на непарових попередниках. 
ЛУЩЙЛЬНИЙ ВЕРСТАТ — вер- 
стат, на якому короткі колоди під¬ 
дають луїценню', різновид дерево¬ 
обробного верстата. На Л. в. 
(мал.) ніж, встановлений на супор¬ 
ті, зрізає по всій довжині колоди 
шар деревини (шпон) у вигляді тон¬ 
кої безперервної стрічки завтовш¬ 
ки 0,1—10 мм. На Л. в. обробля¬ 
ють колоди довж. понад 2,7 і діа¬ 
метром до 1,5 м. Швидкість різан¬ 
ня деревини 1—6 м/с, кут різання 
не більший 27°. Щоб зменшити 
діаметр недолущеного залишку, 

Лущильники: 
1 — плуг-лущильник лемішний 
ППЛ-10-25; 
2 — дисковий гідрофікований лущи¬ 
льник ЛДГ-10. 
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Л. в. обладнують подвійними теле¬ 
скопічними шпинделями, прогину 
тонких колод запобігають люнета¬ 
ми. Л. в. застосовують у вироби, 
фанери, сірників тощо. 
ЛУЩЙЛЬНИК — сільськогосп. 
знаряддя для лущення стерні. 
За типом робочих органів Л. поді¬ 
ляють на дискові та лемішні. Дис¬ 
кові Л. застосовують для лу¬ 
щення стерні, розробки пласта 
багаторічних трав, перелогів, а 
також для догляду за парами та 
подрібнення грудок після оранки. 
Пром-сть СРСР випускає дискові 
Л. причіпні гідрофі ковані ЛДГ-5, 
ЛДГ-10 (мал.), ЛДГ-15. За будо¬ 
вою всі вони подібні, робочими 
органами їх є сферичні або плоскі 
диски, складені в батареї і постав¬ 
лені під кутом (35—15°) до на¬ 
пряму руху Л. Лемішні Л. 
використовують для лущення стер¬ 
ні й пошарового обробітку грунту. 
Тепер заводи СРСР виробляють де- 
сятикорпусні тракторні плуги-лу- 
щильники ППЛ-10-25 (мал.). Во¬ 
ни мають робочі органи у вигляді 
корпусів, що складаються з леме¬ 
ша і полиці, закріплених на стоя¬ 
ку. Корпуси кріпляться до шар¬ 
нірної двосекційної рами, яка 
тримається на ходових і опірних 
колесах. Агрегатують Л. з тракто¬ 
рами класу 14 кН і ЗО кН. 

В. С. Гапоненко. 
ЛУ-ЮХАНСОН (Ьо-.ІоЬап530п) 
Івар (н. 23.11 1901, Есму) — швед, 
письменник, представник пролет. 
л-ри. Перші книги — викривальні 
репортажі про життя в робітн. 
кварталах європ. столиць: «Життя 
бродяги у Франції> (1927), «Під 
владою вугілля» (1928), «Відві¬ 
дання підземного царства мертвих» 
(1929) та ін. Кращі твори ЗО—40-х 
рр.: романи «На добраніч, земле» 
(1933),«Просто мати»(1939),«Трак¬ 
тор» (1943), два томи новел «Бат¬ 
раки» (1936—37). Помітне місце 
у творчості Л.-Ю. займає вось- 
митомна серія автобіографічних 
романів (1951—60). Автор рома¬ 
нів «Жінка 2070 року» (1967), 
«Кар’єристи» (1969), «Зрілість» 
(1978) тощо. 
Те.: Укр. перекл.- Солдат. 
«Всесвіт», 1962, № 10; Рос. пе¬ 
ре к л.—Мадонна скотного двора. 
М., 1961. О. Д. Сенюк. 
ЛХАСА — місто на Пд. Зх. Китаю, 
адм. і культур, центр Тібетсько¬ 
го автономного району. Розташо¬ 
вана на Тібетському нагір’ї в 
долині р. Джічу (прит. Брахма¬ 
путри), на вис. 3650 м над р. м. 
Автошляхами сполучена з ін. ра¬ 
йонами країни. 90 тис. ж. (1970). 
У давнину на місці Л., мабуть, 
існувало укріплене поселення (звід¬ 
си перша назва міста — Раса, тоб¬ 
то огороджене місце). В 7—9 ст. 
Л.— столиця Тібетської імперії. З 
16 ст.— місцеперебування далай- 
лами. З кін. 18 ст.— під владою 
Китаю. В Л.— невеликі підприєм¬ 
ства харч., шкіряної, деревообр., 
авторем., металообр., фарм. га¬ 
лузей. ТЕС (на місц. вугіллі). 
Метеорологічна і дослідна с.-г. 
станції, геофіз. обсерваторія. Л.— 
центр ламаїзму. Численні храми 
і монастирі, на Пн. Зх. Л.— па- 
лац-фортеця Потала (16 ст.) — 
резиденція далай-лами. 
ЛЧАШЄН — комплекс різночасних 
археол. пам’яток біля с. Лчашен 
у Севанському р-ні Вірм. РСР. До 

комплексу входять циклопічна 
фортеця (існувала з поч. 3-го тис. 
до н. е. до 7 ст. до н. е. і в 9—13 ст.), 
поселення (культурні шари від 
3-го тис. до н. е. до середньовіччя), 
могильники, що складалися з чис¬ 
ленних курганів, кромлехів, грун¬ 
тових поховань і кам’яних скринь. 
Протягом багатьох віків ці пам’ят¬ 
ки (крім циклопічної фортеці) 
були під водами оз. Севан. З 1956 
на частині узбережжя озера, звід¬ 
ки вода відступила, провадяться 
археол. розкопки. В курганах ви¬ 
явлено чотири- й двоколісні дере¬ 
в’яні візки й бойові колісниці, 
знайдено бронзові й дерев’яні ви¬ 
роби, золоті прикраси тощо. Зна¬ 
хідки свідчать про високий рівень 
розвитку осілих землеробсько-ско¬ 
тарських племен Севанського ба¬ 
сейну ще в доурартський час (див. 
Урарту). 
ЛЮВАВСЬКИИ Матвій Кузьмич 
[1 (13).VIII 1860, с. Великі Можа- 
ри, тепер Сараєвського р-ну Рязан. 
обл— 22.XI 1936, 'Уфа] — рос. 
рад. історик, акад. АН СРСР (з 
1929). У 1882 закінчив Моск. ун-т. 
У 1901—17 — професор, з 1911— 
ректор цього ун-ту. В 1931—36— 
співробітник Башкирського н.-д. 
ін-ту нац. культури в Уфі. Праці 
з історії Росії, Литви та України 
14—16 ст., істор. географії тощо 
(«Нарис історії Литовсько-Руської 
держави до Люблінської унії вклю¬ 
чно», 1910; «Утворення основної 
державної території великору¬ 
ської народності» 1929, та ін.). 
Більшість з них написано я по¬ 
зицій юридичної школи в історіо¬ 
графії. Осн. праці Л. містять бага¬ 
тий фактичний матеріал. 
ЛЮБАР — селище міського типу 
Житомир, обл. УРСР, райцентр, 
на р. Случі (бас. Прип’яті), за 24 
км від залізнич. ст. Печанівка. 
2,5 тис. ж. (1980). В серед. 14 ст. 
лит. кн. Любарт збудував тут за¬ 
мок. До 17 ст. поселення назива¬ 
лося Любартов. За Люблінською 
унією 1569 Л. відійшов до Польщі. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Л. у складі Правобережної Украї¬ 
ни возз’єднано з Росією. В 1825 
в Л., де був розквартирований Ох- 
тирський гусарський полк, очолю¬ 
ваний А. 3. Муравйовим. зустрі¬ 
чалися члени Південного това¬ 
риства декабристів. Рад. владу 
встановлено 9.1 1918. З 1924 Л.— 
с-ще міськ. типу. В роки Великої 

Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації Л. (9.VII 1941—10.1 
1944) в с-щі діяв підпільний райком 
партії, в районі — партизанський 
загін. У Л.— хлібний і комбікор¬ 
мовий з-ди, дільниця Галіївського 
маслозаводу, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. і заг.-осв. і музична школи, 
сільс. профес.-тех. уч-ще, лікар¬ 
ня. Будинок культури, 2 клуби, 
кінотеатр, 2 бібліотеки. Архіт. па¬ 
м’ятки: домініканський костьол і 
католицький монастир в традиціях 
лоби Ренесансу (1634). Меморі¬ 
альний комплекс на честь комсо¬ 
мольців, які загинули 1922 в бо¬ 
ротьбі з бандитами, та воїнів-виз- 
волителів Л. від гітлерівців (197IV 
ЛЮБАРСЬКИИ РАЙбН — у пд - 
зх. частині Житомир, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,8 тис. 
км2. Нас. 37,2 тис. чол. (1930). 
У районі — 48 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній і 20 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Любар. Поверхня району — 
хвиляста рівнина. Корисні копа¬ 
лини: граніт, вапняки, торф, као¬ 
лін. Найбільша річка — Случ 
(бас. Прип’яті). Грунти чорнозем¬ 
ні, сірі й світло-сірі опідзолені. 
Розташований у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, граб, клен, липа, ясен, 
берест) займають 4,9 тис. га. Най¬ 
більше підприємство — Лимарсь¬ 
кий комбікормовий з-д. Комбінат 
побутового обслуговування (Лю¬ 
бар), 3 будинки побуту Спеціалі¬ 
зація сільського г-ва — земле¬ 
робство зерново-буряківничого й 
тваринництво м’ясо-мол. напря¬ 
мів. Площа с.-г. угідь 1979 станови¬ 
ла 60,3 тис. га, в т. ч. орні землі — 
52,7 тис. га. Гол. культури — ози¬ 
ма пшениця та цукр. буряки. Ско¬ 
тарство, свинарство. В Л. р.— 17 
колгоспів, міжколг. об’єднання по 
вироби, яловичини, райсільгосп¬ 
техніка з виробничим відділенням. 
Автомоб. шляхів — 220 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 167 км. У 
районі — 31 заг.-осв. і музична 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще, 
радгосп-технікум (с. Нова Чорто- 
рия); 36 лік. закладів, у т. ч. 5 
лікарень; санаторій. 17 будинків 
культури, 29 клубів, кінотеатр, 45 
кіноустановок, 42 б-ки. В с. Вели¬ 
ких Деревинах — давньорус. горо¬ 
дище (11—13 ст.), в с. Новій Чорто- 
риї — парк (1-а пол. 19 ст.), палац 
(1-а пол. 19 ст.). В Л. р. вида¬ 
ється газ. «Заповіт Ілліча» (з 1931). 

В. Д. Северинчик. 
ЛЮБАРТ (ЬиЬагІ; православне 
ім’я — Дмитрій; р. н. невід. — п. 
1384) — лит. князь, син Гедиміна. 
В 1340 бояри проголосили Л. 
галицько-волинським князем. Вів 
тривалу боротьбу проти Польщі та 
Угорщини. За допомогою великого 
князя лит. Кейстута оволодів 
Волинською, Холмською і Бел- 
зькою землями. Л. підтримував 
великий князь московський Семен 
Гордий, з племінницею якого 1350 
Л. одружився. 
Л Ю Б А Р Т Варвара Антонівна 
[справж. прізв.— Колишко; 14 
(26).ІУ 1898, Полтава —4.XI 1967, 
Львів] — українська радянська 
актриса, нар. арт. УРСР (з 
1947). В 1916—18 навчалася в 
драм, школі при кол. Олександ- 
ринському театрі (тепер Ленінгр. 
театр ім. О. Пушкіна). В 1918— 

ЛЮБАРТ 

В. А. Любарт. 

Лучний метелик: 
1 — комаха; 2 — гусе¬ 
ниця; 3 — ушкоджений 
листок. 

Схема дії лущильно¬ 
го верстата: 1 — при¬ 
тискна лінійка; 2 — 
супорт; 3 — ніж. 
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ЛЮБАШІВКА 

І. О. Любезнов. 

В. М. Любименіео. 

2 1 З 

Любисток лікарський: 
1 — верхня частина рос¬ 
лини; 2 — плід; З — 
квітка. 

22 — актриса Народного театру, 
керованого П. Саксаганським. З 
1922 була одною з фундаторів теат¬ 
ру ім. М. Заньковецької (до 1923 
у Києві. 1923—44— в Дніпропет¬ 
ровську Запоріжжі та ін. містах, 
з 1944 театр у Львові), з яким 
зв’язала всю свою акторську 
діяльність. Ролі: Анна («Укра¬ 
дене щастя» Франка), Гільда 
(«Свіччине весілля» Кочерги), Ага 
Щука («Калиновий гай» Корній¬ 
чука), Ольга Птаха («На велику 
землю» Хижняка), Дездемона 
(«Отелло» Шекспіра),Васса Желєз- 
нова (однойменна п’єса Горького), 
хазяйка Ніскавуорі («Кам’яне гніз¬ 
до» Вуолійокі) та ін. Нагородже¬ 
на орденом Леніна, ін. орденами. 
Держ. премія СРСР, 1950. 
ЛЮБАШГВКА — селище міського 
типу Одес. обл. УРСР, райцентр. 
Залізнична станція. 9,5 тис. ж. 
(1980). Засн. в кін. 18 ст. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З 1957 Л.— с-ще міськ. типу. 
У Л.— комбікормовий та масло¬ 
робний з-ди, елеватор, харч, ком¬ 
бінат, млин, олійниця, райсіль- 
госптехніка, будинок побуту. 2 се¬ 
редні школи, лікарня, Будинок 
культури 3 клуби, 3 бібліотеки. 
ЛЮБАШГВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пн. частині Одес. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1926. Площа 1,1 тис. км2 
Нас. 39,6 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 62 населені пункти, підпо¬ 
рядковані 2 селищним, 9 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Любагиівка. Поверхня району 
— хвиляста рівнина. Річки — Ко- 
дима і Тилігул. Грунти чорнозем¬ 
ні. Розташований у лісостеповій 
зоні. Ліси (дуб, клени, граб, в’яз, 
біла акація, терен, верба, тополя) 
займають 3,9 тис. га. Найбільші 
підприємства Л. р.— Заплазький 
цукр., любашівські комбікормо¬ 
вий та маслоробний з-ди. З будин¬ 
ки побуту. Землеробство спеціалі¬ 
зується на вирощуванні озимої 
пшениці, ячменю, цукр. буряків і 
соняшнику. Тваринництво м’ясо- 
мол. напряму. Площа с.-г. угідь 
1979 становила 88 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 74,6 тис. га. В Л. р.— 
16 колгоспів, райсільгосптехніка 
з виробничим відділенням. Заліз¬ 
ничні станції — Любашівка, Запла- 
зи. Автомоб. шляхів — 230 км, у 
т. ч. з твердим покриттям — 136 
км. У районі — 31 заг.-осв. і 3 муз. 
школи; 49 лік. закладів, у т. ч. 
5 лікарень. 37 будинків культури 
і клубів, 35 кіноустановок, 39 б-к, 
музей історії с. Ясенового Другого. 
У Л. р. видається газ. «Хлібороб» 
(з 1931). Г. Я. Галгберда. 
ЛЮБЕЗНОВ Іван Олександрович 
Ін. 19.IV (2.У) 1909, Астрахань] — 
рос. рад. актор, нар. арт. СРСР 
(з 1970). Член КПРС з 1940. Після 
закінчення Держ. ін-ту театр, мис¬ 
тецтва (1931), працював у Театрі- 
студії Малого театру, 1935—48 — 
в Моск. театрі сатири, з 1948 — в 
Малому театрі. Ролі: Андрій Бє- 
лугін («Одруження Бєлугіна» Ост- 
ровського і Соловйова), Кривошия 
(«Московський характер» Софро- 
нова), Орлов («Таланти» Фінна), 
Борей ко («Порт-Артур» Степано- 
ва і Попова), Верба, Дремлюга 
(«Калиновий гай», «Крила» Кор¬ 
нійчука). Знімався в кінофільмах: 
«Багата наречена», «О шостій 
вечора після війни». «Колеги». 

«Зустріч на Ельбі» та ін. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, 2 ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1946. 
Те.: Жизнь — лучшая школа. М., 
1962. 
ЛіЬБЕК — місто на Пн. ФРН, 
в землі Шлезвіг-Гольпггейн. Роз¬ 
ташований у гирлі р. Траве, по¬ 
близу її впадіння в Любекську бух¬ 
ту Балтійського м. Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів, значний порт, поромне 
сполучення з м. Треллеборг (Шве¬ 
ція). 236 тис. ж. (1974). Місто 
засн. 1143. Гол. галузі пром-сті — 
чорна металургія і машинобуду¬ 
вання (зокрема, судно-, авіа-, трак¬ 
торобудування). Розвинута також 
хім.-фарм., деревообр., харчосма¬ 
кова (рибоконсервна, борошномель¬ 
на) пром-сть. Консерваторія. Му¬ 
зей мистецтва й історії культури. 
Архіт. пам’ятки: кафедральний 
собор (12—14 ст.), готичні — церк¬ 
ви, ратуша, міські брами Бурггор 
і Хольстентор, пізньоготичний мо¬ 
настир св. Анни (тепер музей; в 
колекції — вівтар роботи Г. Мем- 
лінга). В Л. народилися Г. Манн 
і Т. Манн. 
ліЬберці — місто обласного під¬ 
порядкування Моск. обл. РРФСР, 
райцентр. Залізнич. вузол, за 18 
км на Пд. Сх. від Москви. 162 тис. 
ж. (1980). Гол. підприємства: за¬ 
води— с.-г. машин і торг, машино- 
буд., мостобудівного устаткування, 
бурових машин та інструментів, 
дослідний енергоустаткування, ав- 
торем., електромуз. інструментів, 
деревообр. комбінат. Виробничо- 
видавничий комбінат Всесоюз¬ 
ного ін-ту наук.-тех. інформації 
АН СРСР. Індустріальний та 
с.-г. машинобудування технікуми, 
мед. уч-ще. Утворені 1925. 
ЛЮБЕЦЬКА БЙТВА 1016 — битва 
між військами гуровського кн. 
Святополка (див. Святополк Ока¬ 
янний) і новгородського кн. Яро¬ 
слава Володимировича біля м. Лю- 
беча (тепер с-ще м. т. Черніг. обл.). 
Після смерті великого князя київ¬ 
ського Володимира Святославича 
(1015) почалася міжусобна бороть¬ 
ба за великокнязівський престол 
між його синами. Один з них — 
Святополк — наказав убити своїх 
братів Бориса і Гліба та древлян- 
ського кн. Святослава. Брат Свя¬ 
тополка Ярослав Володимирович, 
дізнавшись про це, зібрав військо 
з новгородців (40 тис.) і виступив 
проти нього. В/1016 під Любечом 
військо Святополка було розгром¬ 
лено (сам він втік у Польщу). 

Ярослав став великим князем ки¬ 
ївським (див. Ярослав Мудрий). 
Лгі>БЕЦЬКИЙ ЗАМОК. Споруд- 
жений за часів Київської Русі (11— 
12 ст.) в давньорус. місті Любечі 
на Чернігівщині. Стояв на пагорбі 
лівого берега Дніпра і захищав 
Київську землю з Пн. Замок оточу 
вали дубові стіни, зведені на гли¬ 
няних валах. Стіни укріплювали 
й два міські посади біля замку. 
В’їзд до замку проходив через 
підйомний міст. Гол. спорудою 
Л. з. був князівський палац (склад¬ 
ний комплекс дерев’яних споруд), 
біля якого містилася дерев’яна 
церква. Між воротами, палацом, 
фортечною стіною й тином, що ого¬ 
роджував госп. двір, стояла чоти¬ 
риповерхова вежа. Як свідчать 
археол. дослідження, окремі бу¬ 
дови Л. з. мали покрівлю з свин¬ 
цевих листів, в інтер’єрі палацу бу¬ 
ли прикраси з полив’яної кераміки. 
Не зберігся. Іл. див. дост. Київсько 
Русь т. 5, с. 128—129. 

лФбецький з’їзд 1097 — з’їзд 
давньоруських князів у м. Любечі. 
Учасники Л. з. великий кн. київ¬ 
ський Святополк Ізяславич, пе¬ 
реяславський кн. Володимир Мо¬ 
номах, смоленський кн. Давид Свя- 
тославич, чернігівський кн. Олег 
Святославич, воло ди миро-волин¬ 
ський кн. Давид Ігорович (див. 
Давид), теребовльський кн. Василь¬ 
ко Ростиславич (див. Василько) 
домовилися про припинення між¬ 
усобних воєн і проголосили прин¬ 
цип, за яким кожний князь мав 
володіти успадкованими землями 
і не зазіхати на володіння ін. кня¬ 
зів. Але Л. з. не поклав край 
князівським міжусобицям. Вони 
знову почались одразу ж після за¬ 
кінчення Л. з. Див. Витечівський 
з'їзд 1100. 
ЛЮБЕЧ — селище міського типу 
Ріпкинського р-ну Черніг. обл. 
УРСР. Розташований на лівому 
березі Дніпра, за 28 км від заліз¬ 
нич. ст. Неданчичі. 4,0 тис. ж. 
(1980). Вперше згадується в дав¬ 
ньорус. літописах під 882. Був 
значним торг, центром і однією з 
фортець, яка захищала Київську 
Русь від нападів степових кочови¬ 
ків. Поблизу Л. сталася Любець- 
ка битва 1016. У Л. відбувся 
Любецький з'їзд 1097. В 1356 Л. 
підпав під владу Великого князів¬ 
ства Литовського. Після Люблінсь¬ 
кої унії 1569 Л. загарбала шляхет. 
Польща. В 1654 Л. у складі Ліво¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено в 
листопаді 1917. В роки Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа- 
шист. окупації Л. (1.ІХ 1941— 
24.IX 1943) тут діяв підпільний 
райком партії, в районі — парти¬ 
занський загін. З 1958 Л.— с-ще 
міськ. типу. У Л.— овочесушиль¬ 
ний з-д, міжколгоспна буд. орг-ція, 
сироробний цех Ріпкинського 
маслозаводу, риболовецький кол¬ 
госп, лісництво. 2 заг.-осв. та му¬ 
зична школи, лікарня, полікліні¬ 
ка. Будинок культури, б-ка. Родом 
з Л., як вважають, є Антоній Пе- 
черський — засновник Києво-Пе¬ 
черського монастиря. На місці 
давнього Л. 1948 і 1957 — 60 про¬ 
вадилися археол. дослідження. Ви¬ 
явлено залишки Любецького зам¬ 
ку (іл. див. до ст. Київська Русь). 
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ЛЮБЕШІВ — селище міського ти¬ 
пу Волин. обл. УРСР, райцентр. 
Розташований на р. Стоході (бас. 
Прип’яті), за 63 км від залізнич. 
ст. Любешів. 3,3 тис. ж. (1980). 
Перша писемна згадка належить 
до 1484. До Люблінської унії 1569 
перебував під владою феод. Лит¬ 
ви, потім — Польщі. Після 3-го 
поділу Польщі (1795) Л. у складі 
Зх. Волині возз’єднано з Росією. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. За Ризьким мирним догово¬ 
ром 1921 відійшов до бурж.-по¬ 
міщицької Польщі. У вересні 1939 
Л. возз’єднано в БРСР. З 4.XII 
1939 Л.— у складі УРСР. У Л.— 
силікатний з-д, ф-ка госп. виро¬ 
бів, харч, та пооутового обслуго¬ 
вування комбінати. 2 заг.-осв. і му¬ 
зична школи, сільс. профес.-тех. 
уч-ще, лікарня. 2 будинки культу¬ 
ри, 2 бібліотеки. 
ЛЮБЕШГВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пн.-сх. частині Волин. обл. УРСР. 
Площа 1,5 тис. км2. Нас. 37,4 тис. 
чол. (1980). У районі — 46 населе¬ 
них пунктів, підпорядкованих се¬ 
лищній і 17 сільс. Радам нар. де¬ 
путатів. Центр — смт Любешів. Л. 
р. розташований у межах Полісь¬ 
кої низовини. Корисні копалини: 
торф, крейда, глина, пісок. Річки: 
Прип'ять з прит. Стохід. У райо¬ 
ні багато озер, найбільші — Біле 
та Люб’язь. Грунти дерново-під¬ 
золисті, торфово-болотні. Лежить 
у зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, 
дуб, вільха, береза, граб) займа¬ 
ють 54 тис. га. Найбільше пром. 
підприємство — Любешівська ф-ка 
госп. виробів. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Любешів) 
та 2 будинки побуту. Спеціа¬ 
лізація с. г.— землеробство льо¬ 
нарського і тваринництво мол.- 
м’ясного напрямів. . У 1979 площа 
с. -г. угідь становила 48,5 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 19,9 тис. га, 
сіножаті й пасовища — 28,7 тис. га. 
Осушено 17,7 тис. га. Осн. культу¬ 
ри: льон, жито, овес, люпин, кар¬ 
топля. Скотарство, вівчарство, сви¬ 
нарство. В Л. р.— 20 колгоспів, 
один радгосп, райсільгосптехніка. 
Автомоб. шляхів — 333 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 139 км. 
У районі — 41 заг.-осв. і музична 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще; 
49 лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
19будинків культури, 22 клуби, кі¬ 
нотеатр, 35 кіноустановок, 37 б-к, 
музей партизанської слави (с. Лоб¬ 
на). В Л. р. видається газ. «Нове 
життя» (з 1945). 

П. С. Мельничук. 
ЛЮБЙМЕНКО Володимир Мико¬ 
лайович [4 (16).І 1873, с. Вейделев- 
ка, тепер Валуйського р-ну Бєлг. 
обл.— 14. IX 1937, Ленінград] — 
рад. ботанік, чл.-кор. АН СРСР 
(з 1922), акад. АН УРСР (з 1929). 
Закінчив Петерб. лісовий ін-т 
(1898) та Петерб. ун-т (1902). Пра¬ 
цював у Франції (1903—08); у 
Нікітському (1908—13) та (1914— 
37) в Петроградському (Ленінград¬ 
ському) бот. садах (з 1931 — Бот. 
ін-т АН СРСР); викладав у Ле- 
нінгр. ун-ті та ін. навч. закладах, 
створив фітофізіологічні лабора¬ 
торії в Києві і Харкові. Праці Л. 
присвячені питанням фізіології 
рослин, зокрема утворенню хлоро¬ 
філу в рослинах, дослідженню 
фотосинтезу тощо. Л. вперше 
відзначив наявність хім. зв’язку 

між білками і хлорофілом у жи¬ 
вій пластиді, висунув гіпотезу 
еволюції способів живлення рослин 
від хемосинтезу до фотосинтезу. 
Те.: Избранньїе трудьі, т. 1—2. К., 
1963. 
ЛЮБЙМІВСЬКІ ГОРОДЙЩЕ ТА 
КУРГАНИ — городище 3 ст. до 
н. е.— 3 ст. н. е. та група різночас¬ 
них курганів біля с. Любимівки 
Каховського р-ну Херсон, обл. 
Розкопки городища провадилися 
в 20-х рр. 20 ст., 1951—52 та 1978. 
Досліджено залишки валу і рову, 
кам’яних наземних жител, госп. 
будівель і ям; знайдено знаряддя 
праці, місц. і привізний (античний) 
посуд тощо. Осн. заняття населен¬ 
ня городища — землеробство й 
скотарство, ремесла, торгівля 
(зв’язки з античними містами, пе¬ 
реважно з Ольвією). В 1968—69 
поблизу с. Любимівки розкопано 
60 курганів, у яких виявлено бл. 
200 поховань від раннього бронзо¬ 
вого віку до раннього середньовіч¬ 
чя. Переважна більшість похо¬ 
вань належить скіфам і датується 
кін. 5—3 ст. до н. е. 

, В. М. Зубар. 
ЛЮБЙМОВ Олександр Михай¬ 
лович (4.III 1879, с. Пальцево, те¬ 
пер Дмитрієвського р-ну Курської 
обл.— 19.ХІІ 1955, Ленінград) — 
рос. та укр. рад. живописець. 
У 1895—98 навчався в Уч-щі тех. 
рисування О. Штігліца в Петер¬ 
бурзі, 1902—09 — в петерб. АМ у 
І. Рєпіна та П. Чистякова. Твори: 
«Циганка» (1906), «Українська дів¬ 
чина» (1912), «Автопортрет» (1914), 
«Смерть буржуям!» (1927), «Виступ 
В. І. Леніна з балкона будинку 
Кшесінської в Петрограді» (1936), 
«Салют перемоги» (1945). В 1912— 
19 жив у Харкові; викладав у Хар¬ 
ків. худож. уч-щі. 
Літ.: Зткинд М. Александр Михай¬ 
лович Любимов. Л., 1971. 
ЛЮБЙ МОВА Віра Михайлівна 
(н. 7.У 1925, Ічня, тепер Черніг. 
обл.)—укр. рад. співачка (драм, 
сопрано), нар. арт. УРСР (з 1975). 
В 1951 закінчила Київ, консерва¬ 
торію (клас Д. Євтушенка). З 
1951 — солістка Київ, театру опе¬ 
ри та балету ім. Т. Г. Шевченка. 
Партії: Одарка («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Настя, Дідона («Тарас Бульба», 
«Енеїда» Лисенка), Варвара («Бог¬ 
дан Хмельницький» Данькевича), 
Кошова («Молода гвардія» Мейту- 
са), Ярославна («Князь Ігор» Бо¬ 
родіна), Аїда («Аїда» Верді), Ор- 
труда («Лоенгрін» Вагнера). Кон¬ 
цертна діяльність. 
ЛЮБЙМСЬКИЙ Олександр Пав¬ 
лович [н. 13 (26).ІІІ 1907, м. Ме¬ 
літополь, тепер Запор із. обл.] — 
укр. рад. живописець, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1968). В 1932 за¬ 

кінчив Харків, художній ін-т, 
де вчився в М. Бурачека й С. Про- 
хорова. Твори: «Спуск до шахти» 
(1932), «Вечір у степу» (1937), 
панно «Збирання яблук» у павіль¬ 
йоні УРСР на ВДНГ СРСР (у 
співавт. з М. Рибальченком, 1939), 
«Не можна забути» (1968), «Зорі 
назустріч», «В думах про майбут¬ 
нє» (обидва — 1969), «Первісток» 
(1971),«В обідню перерву»(1977) — 
чотири останні у співавт. з М. 
Рибальченком. У 1947—65 викла¬ 
дав у Харків, худож. інституті. 
ЛЮБИНецЬКИЙ Роман (1885, 
с. Чесники, тепер Рогатинського 
р-ну Івано-Фр. обл.— ЗО.VI 1945, 
м. Комаров поблизу Праги) — укр. 
співак (тенор) і педагог. У 1914 
закінчив Віденську муз. акаде¬ 
мію. В 1914—15 — соліст Дрезден¬ 
ської, 1917—18 — Краківської, 
1918—29— Загребської опер. У1929 
—39 — професор консерваторії 
Польс. муз. т-ва, 1939 — 41— 
Львів.консерваторії. Партії: Фауст 
(«Фауст» Гуно), Рудольф, Кавара- 
доссі («Богема», «Тоска» Пуччіні), 
Хозе («Кармен» Бізе). В концер¬ 
тах виконував твори укр. компо¬ 
зиторів та укр. нар. пісні. 
ЛЮБЙСТОК Григорій Михайло¬ 
вич (рр. н. і см. невід.) — укр. 
співак-бандурист 18 ст. У 1730— 
49 — музикант при дворі цариці 
Єлизавети Петрівни. В 1731 утік 
з Петербурга, але його було по¬ 
вернуто до царського двору. В 
1749 Л. надано дворянство і чин 
полковника. Л. купив землю на 
Полтавщині близько Лубен, де й 
жив до самої смерті. 
Літ.: А. М. Как началось знакомство 
великоруссов с песнями малороссий- 
скими. «Киевская старина», 1886, 
№ 8. М. П. Полотай. 

ЛЮБЙСТОК (ЬеуізПсиш) — рід 
багаторічних трав’янистих рослин 
родини зонтичних. Стебло пря¬ 
мостояче, дудчасте, угорі розга¬ 
лужене, до 2 м заввишки. Листки 
перисто- або двоперисторозсічені, 
з великими зубчастими сегментами. 
Квітки дрібні, зібрані у складні 
зонтики. Плід — довгаста дво¬ 
сім’янка. З види, пошир, у Зх. 
Європі та Малій Азії. В СРСР — 
1 вид: Л. лі карський (Ь. о£- 
Псіпаїе). Вирощують в садибах у 
пд.-зх. районах Європ. частини 
СРСР, зокрема на Україні. Корені 
та кореневища Л. (містять до 1% 
ефірної олії) використовують у 
нар. медицині (при нервових, жі¬ 
ночих та ін. захворюваннях) та як 
прянощі. 
ЛіЬБИЧ Іван Сергійович [справж. 
прізв.— Любушкін; 6 (18).XI 1899, 
Москва] — рос. рад. актор і режи¬ 
сер, нар. арт. УРСР (з 1954). Твор¬ 
чу діяльність почав 1920 в Пере¬ 
сувному театрі Червоної Армії. 
Потім працював у Харківському 
Червонозаводському українсько¬ 
му драматичному театрі (1923— 
24), театрі «Червоний факел» (1926 
—27), в театрах Сімферополя, Во¬ 
ронежа, Тули, Іванова, Краснода- 
ра, Астрахані, з 1934 — в Харків, 
рос. драм, театрі (з 1939 — ім. 
О. Пушкіна). Ролі: Великатов 
(«Таланти і поклонники» О. Ост- 
ровського), Городничий («Ревізор» 
Гоголя), Горлов («Фронт» Корній¬ 
чука), Святослав («Сон князя Свя¬ 
тослава» Франка), Генерал Руд¬ 
ня («Люди в шинелях» Рачади), 

ЛЮБИЧ 

В. М. Любимова. 

О. М. Любимов. Порт¬ 
рет М. Р. Білецької. 
Пастель. 1916. Приват¬ 
на збірка. Київ. 

О. П. Любимський. 
Студентка. 1979. 
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ЛЮБИЧ- 
ЛАРАХОНЯК 

І. С. Любич. 

Любляна. 
Панорама частини 
міста 

Домені ко («Філумена Мартура- 
но> Е. де філіппо). Вистави: <Ос¬ 
тання жертва» О* Островського, 
* Весілля Кречинського» Сухово- 
Кобиліна «Пігмаліон» Шоу. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
Л ЮБИЧ- ПАРАХОНЯК Олек¬ 
сандра Іванівна [справж. прізв.— 
Парахоняк; 14.III 1892, Станіслав, 
тепер Івано-Франківськ — 23. И 
1977, м. Винники, поблизу Льво¬ 
ва] — укр. оперна співачка (ліри 
ко-драм. сопрано). Навчалась у 
Львів., 1912—14 — Варшавській 
(в О. Мишу ги) консерваторіях. З 
1917 виступала на сцен: Львів, 
опери, а також у театрах Кракова, 
Катовіце, Познані, Торуня, Бид- 
гоща. Партії Оксана (« Запоро¬ 
жець за Дунаєм» Гулака-Артемов- 
ського), Наталка (« Наталка Пол¬ 
тавка» Лисенка), Татьяна, Іолан- 
га («Євгеній Онєгін», «Іоланта» 
Чайковського), Галька та Аїда (од¬ 
нойменні опери Монюшка й Вер- 
ді). Співала в хорах т-в «Боян» і 
«Бандурист», виступала в концер¬ 
тах на робітн. святах. У 1937 за¬ 
лишила сцену. 
ЛЮБІНЬ ВЕЛИКИЙ — бальнео¬ 
грязьовий курорт Укр. РСР. Роз¬ 
ташований за 22 км від Львова. Лі¬ 
кувальні фактори: джерела сірко¬ 
водневої сульфатно-кальцієвої во¬ 
ди, що використовується для ванн, 
інгаляцій, зрошень: торф’яна 
грязь. Показання: захворювання 
органів руху, серцево-судинної та 
нервової систем, шкіри, жіночі 
хвороби. Санаторії, поліклініка. 
ЛЮБКА (РІаіапіЬега', — рід 
трав’янистих рослин родини зо¬ 
зулинцевих. Листки прості, зде¬ 
більшого овальні. Квітки зібрані 
у волотевидне суцвіття. 70 видів 
(за ін. джерелами, до 200), пошир, 
у помірних і троп, зонах Пн. пів¬ 
кулі. В СРСР — 8 видів, у т. ч. 
в УРСР — 2. Найпоширеніша Л. 
дволиста (Р. ЬіГоІіа) з білими 
запашними квітками, що мають 
сильний запах (увечері і вночі), 
росте переважно в лісах. Л. зе¬ 
леноцвіта (Р. сЬІогапіЬа) 
із зеленуватими квітками без за¬ 
паху. Молоді бульбовидні корені 
цих видів (т. з. салеп) використо¬ 
вуються в медицині для виготов¬ 
лення відварів, що застосовуються 
при шлунково-кишкових захворю¬ 
ваннях. 
лЮблін — місто на Сх. Польщі, 
адм. ц. Люблінського воєводства. 
Розташований на р. Бистшиці 
(бас. Вісли). Вузол з-ць. 281,9 
тис. ж. (1976). Уперше згадується 

в писемних джерелах 10 ст. Тут 
підписано польс.-лит. Люблінсь¬ 
ку унію 1569. За 3-м поділом Поль¬ 
щі (1795) відійшов до Австрії. 
В 1807—15 — у складі Варшавсь¬ 
кого герцогства, з 1815 — Рос. 
імперії. В 1915—18 окупований 
австро-нім. військами. З 1918 — 
в складі Польщі. 
В 1939 окупований фашист. Ні¬ 
меччиною. В його передмісті було 
створено концтабір Майданек. 
24.VII 1944 визволений Рад. Ар¬ 
мією. До визволення Варшави 
17.1 1945 — тимчасова столиця 
Польс. республіки. Гол. галузь 
пром-сті — маш.-буд. (з-ди ван¬ 
тажних автомобілів, с.-г. машин, 
терезів). Розвинуті також харчо¬ 
смакова (м’ясна, мол., цукр., пи¬ 
воварна, тютюнова, кондитерська), 
шкіряно-взут., швейна, деревооб- 
роб., буд. матеріалів галузі. Ун-т, 
мед. ін-т та ін. вузи. 4 музеї, 2 
театри. Серед архіт. пам’яток: 
замок (13—16 ст., перебудовано 
1824—26), ратуша (буд-во почато 
в 14 ст., перебудовано 1781—87, 
арх. Д. Мерліні), костьоли доміні¬ 
канців (15—17 ст.), св. Войцеха 
(1611—ЗО), кармелітів (1610—19, 
бл. 1819 перебудовано на рату¬ 
шу), палац Любомирського (тепер 
ун-т ім. М. Склодовської-Кюрі; 
бл. 1693, арх. Тільман Гамерсь- 
кий, перебудовано 1823—29), 
театр (1884—86. арх. К. Козловсь- 
кий) та ін. 
ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 — уго¬ 
да про об’єднання Польщі і Велико¬ 
го князівства Литовського в єди¬ 
ну державу — Річ Посполиту, 
підписана 28.VI в м. Любліні на 
спільному сеймі польс. і лит. фео¬ 
далів (1.VII її було затверджено 
окремо депутатами польс. і лит. 
сеймів). Була укладена Великим 
князівством Литовським в умо¬ 
вах його поразки у війні з Росією 
(див. Лівонська війна 1558—83). 
Правлячі кола Литви прагнули 
шляхом підписання Л. у. дістати 
допомогу Польщі в боротьбі з 
Росією. У свою чергу, правлячі 
кола Польщі, скориставшись з тяж¬ 
кого воєнного становища Литви, 
прагнули приєднати її територію. 
За Л. у. Польща і Литва об’єдну¬ 
валися в єдину д-ву на чолі з ви¬ 
борним королем та спільними сей¬ 
мом і сенатом. Разом з тим Литва 
зберігала свої права, суд. адміні¬ 
страцію, військо, скаро, офіц. 
«руську» мову. Л. у. оголосила Лі¬ 
вонію спільним володінням Поль¬ 
щі і Литви, підтвердила приєднан¬ 
ня до польс. корони укр. земель, 
що були до того в складі Великого 
князівства Литовського,— Волин¬ 
ського, Підляського, Київ. та 
Брацлавського воєводств (перед 
гим приєднання їх було оформле¬ 
но універсалами польс. короля 
Сигізмуноа II Августа, який одна 
часно був великим князем литов¬ 
ським; шляхту цих воєводств було 
зрівняно в правах з польс. шлях¬ 
тою). Укладення Л. у. викликало 
посилення соціального та нац. 
гноблення на Україні, що привело 
до піднесення визвольної боротьби 
укр. народу. 
Літ.: Дневник Люблинского сейма 
1569 года. Соединение великого кня- 
жества Литовского с королевством 
Польским. СПБ, 1869; Історія Укра¬ 
їнської РСР. т. 1. К., 1979. 

О. І. Путро. 

ЛЮБЛІНСЬКИЙ Юліан Казими- 
рович [справж. прізв.— Мотош- 
нович; 6 (17). XI 1798, с. Любли- 
нець, поблизу м. Новограда-Волин 
ського — 26.VIII (7.IX) 1873, Пе¬ 
тербург] — декабрист. Походив з 
дворянської сім’ї. Навчався у 
Варшавському ун-ті (1819—22). За 
участь у студент, орг-ціі «Союз 
вільних поляків» Л. було висла¬ 
но до Новограда-Волинського піл 
нагляд поліції. В 1823 разом з 
братами А. І. та П. І. Борисовими 
заснував Товариство об'єднаних 
слов'ян. Заарештований 1826. Пе¬ 
ребував на каторзі і поселенні в 
Сибіру. Амністований 1856. 
лйбляна — місто на Пн. Зх. 
Югославії, столиця Соціалістичної 
Республіки Словенії. Розташова¬ 
на на р. Любляниці, поблизу її 
впадіння в р. Саву. Вузол з-ць ■ 
автошляхів. 190 тис. ж. (1973). 
Л. вперше згадується 1144. Най¬ 
розвинутіші маш.-буд. і метало 
обр. пром-сть (великий гідротур 
бінний з-д, електротех. вироби, 
прилади та ін.). Підприємства 
хім., поліграф., деревообр., текст., 
харч, галузей. Люблянський уиі 
верситет, Вища пед. школа, Сло¬ 
венська філармонія (засн. 1702), 
Словенська академія наук і мис¬ 
тецтв, Ін-т ядерних досліджень 
та ін. н.-д. установи. Нац. і уні¬ 
верситетська б-ки. Нац. і Сучасна 
галереї, Нац., Словенський етногр. 
та ін. музеї. Архіт. пам’ятки: 
залишки античних укріплень, ак¬ 
ведука, некрополя; фортеця Град 
(засн. у 9 ст., перебудована в стилі 
барокко в 16—17 ст., башта — 
серед. 19 ст.), палац єпископа 
(16—18 ст.), собор св. Миколая 
(поч. 18 ст., арх. А. Поццо), ратуша 
(поч. 18 ст., арх. Г. Мачек), Опер 
ний театр (кін. 19 — поч. 20 ст.), 
стадіон та університетська б-ка 
(30-і рр. 20 ст., арх. Й. Плечник). 
ЛЮБЛІНСЬКИМ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ — один з найстаріших і най¬ 
більших університетів Югославії 
{Словенія). Засн. 1595—96 як єзу¬ 
їтський коледж, 1809—10 реор¬ 
ганізовано. У 1919 одержав статус 
ун-ту. В 1978/79 навч. р. у складі 
Л. у. було 10 ф-тів: філос., юрид., 
екон., природнич. наук і техноло¬ 
гії; архітектури, цивільного будів¬ 
ництва і геодезії; електротех., ме- 
ханіко-тех., мед., біотех.; соціоло¬ 
гії, політ, наук і журналістики. 
В б-ці Л. у. (засн. 1774) — 1200 
тис. томів. А. В. Санцевич. 
ЛЮБбВ — високе моральне почут¬ 
тя, яке полягає у стійкій, самовід¬ 
даній і свідомій прихильності лю¬ 
дини до когось чи чогось, зумовле¬ 
ній визнанням позитивних якостей 
об’єкта Л. або спільними переко¬ 
наннями, життєвими цілями та ін¬ 
тересами людей. Протилежністю 
Л. є ненависть, тобто почуття стій¬ 
кої та свідомої ворожості, відрази 
до когось або чогось. Предметом 
Л. можуть бути конкретні й уза¬ 
гальнені об’єкти (батьківщина, пра¬ 
ця, конкретна людина тощо). Л.— 
явище соціально-історичне: роз¬ 
виток її завжди залежить від сус¬ 
пільного буття і класового станови¬ 
ща людей, від суспільних відносин 
і зумовленого ними реального став¬ 
лення людини до ін. людей, від 
досвіду людей, ідеології й культур, 
рівня. У вужчому розумінні слова 
Л., або кохання,— це стійка, са- 
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мовіддана і свідома прихильність 
до особи іншої статі. Проте і в 
статевій любові важливе не тільки 
і не стільки веління природи, а те, 
що веління природи перетворюєть¬ 
ся на духовне спілкування (єднан¬ 
ня) людей різних статей, на їхнє 
взаємне моральне і розумове збага¬ 
чення Л. Й. Марісова. 
ЛЮБбВИЧ Петро (1826, с. Старий 
Збараж, тепер у складі м. Збара¬ 
жа Терноп. обл.— 1869, с. Гримай- 
лів, тепер Гусятинського району 
Терноп. обл.) — укр. композитор. 
У 1853 закінчив Львів, духовну 
семінарію. З 1854 — диригент цер¬ 
ковного хору в Перемишлі. Автор 
фп. попурі «Улюблені україн¬ 
ські солоспіви» — першого зраз¬ 
ка укр. фп. музики в Галичині. 

Р. Я. Пилипчук. 
ЛЮБбВСЬКИЙ Петро Михайло¬ 
вич (рр. н. і см. невід.) — укр. фі¬ 
лософ, психолог і педагог першої 
чверті 19 ст. Закінчив Харків, 
ун-т (1808). Викладав у гімназії 
в Харкові Був членом Харків, 
наук, товариства, належав до вче¬ 
них, що групувалися навколо Т. 
Осиповського і з матеріалістичних 
позицій вели боротьбу проти ідеа¬ 
лізму. Розробляючи питання тео¬ 
рії пізнання і логіки, обгрунтову¬ 
вав принципи матеріалістичного 
сенсуалізму. Вважав відчуття 
джерелом пізнання. Водночас ве¬ 
ликого значення в процесі пізнан¬ 
ня надавав мисленню; вказував на 
неможливість мислення без мови. 
Пропагував патріотичні ідеї любо¬ 
ві до вітчизни, до її культури. Ав¬ 
тор праць «Про вигоди, що їх має 
людина від мови» (1812), «Корот¬ 
кий посібник з досвідного душе- 
слів’я» (1815), «Дослідження з ло¬ 
гіки» (1818). О. Г. Губко. 

ЛЮБО МЙРСЬ КИЙ Григорій 
Львович (13.11 1865, Васильків, 
тепер Київ. обл.— 14.11 1937, Ки¬ 
їв) — укр. рад. музикознавець, пе¬ 
дагог, композитор. Навчався в 
Моск. та Петерб. консерваторіях. 
З 1891 — викладач муз.-теор. дис¬ 
циплін, з 1904 — в Муз.-драм, шко¬ 
лі М. В. Лисенка в Києві. З 1918 — 
професор Муз.-драм, ін-ту ім. 
М. В. Лисенка (з 1934 — Київ, 
консерваторії). Серед його праць — 
підручники з гармонії і теорії му¬ 
зики (зокрема, «Музичний слух, 
його виховання та удосконалення»). 
Л.— автор симфонії, «Східного 
танку» і «Елегії» для симф. ор¬ 
кестру, фп. п’єс тощо. 
ЛЮБбМЛЬ — місто Волин. обл. 
УРСР, райцентр. Залізнична стан¬ 
ція. Вперше згадується в Іпатіїв- 
ському літописі під 1287. У 1340 
Л. загарбала феод. Литва, після 
Люблінської унії 1669 — шляхет. 
Польща. Після 3-го поділу Поль¬ 
щі (1795) Л. у складі Зх. Волині 
возз’єднано з Росією. За Ризьким 
мирним договором 1921 Л. віді¬ 
йшов до бурж.-поміщицької Поль¬ 
щі. В 1924 у місті було створено 
нелегальний повітовий комітет 
КПЗУ, в 1930 — нелегальний 
райком КПЗУ. В 1939 Л. у 
складі Зх. України возз’єднано з 
УРСР. В роки Великої Вітчизн. 
війни в період нім.-фашист, оку¬ 
пації (25. VI 1941—20. VII 1944) 
в Л. діяв підпільний райком партії. 
У місті — з-ди: «Світязь» (вироб¬ 
ляє вузли та деталі до магніто¬ 
фонів) і хлібний, виробнича діль¬ 

ниця Володимир-Волинського ком¬ 
бінату мол. продуктів, райсільгосп- 
техніка, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Профес.-тех. уч-ще, 
2 середні, музична і спорт, школи. 
Будинок культури, кінотеатр, 2 
б-ки, краєзнавчий музей. Архіт. 
пам’ятки: Георгіївська церква 
(1264), костьол (1412), льох від 
замку (15—16 ст.), частина торг, 
рядів (18 ст.). В Л. народилися 
народна артистка СРСР Н. М. 
Ужвій та український поет Р. А. 
Братунь. 
ЛЮБбМЛЬСЬКИЙ РАЙбН — у 
пн.-зх. частині Волин. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 2,2 тис. 
км2. Нас. 69,9 тис. чол. (1980). У 
районі — 100 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, 2 селищ¬ 
ним і 24 сільс. Радам нар. депу¬ 
татів. Центр — м. Любомль. По¬ 
верхня району рівнинна. Корисні 
копалини: торф, крейда, глина. 
Річки: Буг (на зх. межі району), 
верхів’я Прип'яті та її прит. Ви- 
жівки. Озера: Світязь, Пулеме- 
цьке озеро, Луки, Пісочне, Крим- 
не та ін. Грунти дерново-підзолис¬ 
ті, торфово-болотні. Розташований 
у зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, 
дуб, береза, осика, ялина) займа¬ 
ють 89,9 тис. га. На тер. району — 
4 держ. заказники (озера: Кримне, 
Пісочне, Пулемецьке і Світязь). 
Найбільші підприємства: лю- 
бомльський з-д «Світязь» (вироб¬ 
ляє вузли та деталі до магніто¬ 
фонів), Шацький пром. комбінат 
і Головненський овочесушильний 
з-д. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Любомль) та 4 будинки 
побуту. Землеробство району спе¬ 
ціалізується на вирощуванні зер¬ 
нових культур (жито, пшениця), 
картоплі, льону, овочів. Тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напряму. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1979 становила 84,7 
тис. га, у т. ч. орні землі — 42 тис. 
га. В Л. р.— 27 колгоспів, рад¬ 
госп, райсільгосптехніка з виробни¬ 
чим відділенням. Автомоб. шля¬ 
хів — 523 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 292 км. У районі — 
69 заг.-осв., музична і спорт, шко¬ 
ли, профес.-тех. уч-ще, лісовий тех¬ 
нікум (смт Шацьк); 93 лік. закла¬ 
ди, в т. ч. 4 лікарні. 32 будинки 

культури, 58 клубів, 4 кінотеатри, 
93 кіноустановки, 75 б-к, 2 музеї 
(краєзнавчий у Любомлі та істо¬ 
ричний у с. Хворостові). Архіт. 
пам’ятки: в с. Згоранах — дерев’я¬ 
на Дмитріївська церква (1674), в 
с. Радехові — Успенська церква 
(1701), в с. Штуні — Богословська 
церква (1777). В с. Запіллі Л. р. 
народився укр. поет і публіцист 
В. Мизинець. У районі видається 
газ. «Радянське життя» (з 1939). 

М. Д. Мілінчук. 
ЛЮБбМСЬКА Євгенія Михай¬ 
лівна (н. 18.III 1929, с. Саморідня 
Корсунь-Шевченків. р-ну Черка¬ 
ської обл.)—укр. рад. педагог, 
Герой Соціалістичної Праці (1978). 
Закінчила Кам’янець-Подільський 
пед. ін-т (1960). Пед. діяльність 
почала 1950. З 1962 працює вчите¬ 
лькою укр. мови й л-ри у Жаш¬ 
ківській серед, школі № 2 Черкас, 
обл. Нагороджена орденом Леніна 
і орденом Трудового Червоного 
Прапора. О. К. Боброва. 
ЛЮБОМУДРОВ Андрій Павло¬ 
вич [10.III (22.III) 1895, Москва — 
18.VI 1972, Львів] — укр. рад. ана¬ 
том, доктор мед. наук(з 1939), засл. 
діяч науки УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1948. У 1919 закінчив Вій¬ 
ськово-мед. академію в Ленінграді. 
В 1946—72 — зав. кафедрою нор¬ 
мальної анатомії Львів, мед. ін-ту. 
Праці Л. присвячені питанням 
функціональної анатомії судинної 
системи. Нагороджений трьома ор 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. 
ЛЮБОТЙН — місто районного 
підпорядкування Харківського 
р-ну Харківської області УРСР. 
Залізнична станція. Слободу Л. 
засновано в серед. 17 ст. На 
поч. 2-ї пол. 18 ст. в районі Л. 
діяли гайдамаки. Під час револю¬ 
ції 1905—07 в Росії вибухнуло 
Люботинське збройне повстан¬ 
ня 1905. Рад. владу встановлено 
в кін. грудня 1917. З 1938 Л.— 
місто. У Л.— текст, ф-ка, цегель¬ 
ний, спиртовий, сухих кормових 
дріжджів та хлібний з-ди; 12 заг.- 
осв. шкіл, залізничне тех. уч-ще 
та тех. школа; 9 лік. закладів, 
у т. ч. 2 лікарні; 3 клуби, кіно¬ 
театр, 6 б-к. В Л. народилися парт, 
і держ. діяч УРСР О. К. Серби- 
ченко, укр. рад. скульптор Ф. П. 
Балавенський. У Л. починала свій 
трудовий шлях укр. рад. письмен¬ 
ниця Н. Л. Забіла. 
ЛЮБОТЙНСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ — 
городище 7—4 ст. до н. е. поблизу 
м. Люботина Харків, обл. Виявле¬ 
не 1905, досліджувалося 1961— 
64. При розкопках відкрито залиш¬ 
ки дерев’яно-земляної фортечної 
стіни, а також житл. і госп. буді¬ 
вель. Було знайдено унікальний 
горн для цементування заліза, чис¬ 
ленні знаряддя вироби, та обвугле¬ 
ні зерна пшениці, жита і проса, 
кістки тварин тощо. Населення 
Л. г. займалося землеробством, 
скотарством, різними ремеслами. 
Городище було одним з центрів 
бронзоливарного і залізоробного 
виробництва. 
ЛЮБОТЙНСЬКЕ ЗБРбЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1905 — повстання 
робітників-залізничників Люботи¬ 
на в грудні 1905 проти царського 
самодержавства. Почалося під 
впливом Грудневого збройного пов¬ 
стання 1905 в Москві. Було без- 

ЛЮБОТИНСЬКЕ 
ЗБРОЙНЕ 

ПОВСТАННЯ 1905 

Любка дволиста: / — 
загальний вигляд росли¬ 
ни: 2 — квітка в розрізі. 
З — поліній з ніжкою 
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ЛЮБОЧКИ 

Любочки осінні. 

посередньо пов’язане Із збройним 
виступом Харків, робітників (див. 
Харківське збройне повстання 
1905). Революц. боротьбою любо- 
тинських залізничників керував 
Харків, к-т РСДРП. 10 (23).ХІІ 
1905 заг. страйк робітників ст. 
Люботин, що почався в перших 
числах жовтня, переріс у повстан¬ 
ня. Повстанці заарештували адмі¬ 
ністрацію станції, взяли під конт¬ 
роль рух поїздів, утворили тимча¬ 
сове управління дороги, сформу¬ 
вали із залізничників бойову дру¬ 
жину та кілька загонів нар. мілі¬ 
ції. За допомогою прибулих з Хар¬ 
кова дружинників люботинська 
бойова дружина вночі проти 
13(26).XII роззброїла місц. полі¬ 
цію і жандармів, захопила сусідні 
станції Рижов і Нова Баварія. До 
повстанців приєдналися селяни 
навколишніх сіл. Повстання трива¬ 
ло до 17 (ЗО).XIІ. Для придушення 
його царська влада направила 
значні військ, сили. В результаті 
збройної сутички було вбито і по¬ 
ранено 120 дружинників, понад 100 
учасників повстання засуджено 
до ув’язнення і каторжних робіт. 

Г. О. Рубцов 
ЛЮБОЧКИ (Ьеопіосіоп) — бага¬ 
торічні трав’янисті рослини род. 
айстрових. Стебло просте, рідше 
розгалужене. Листки у прикорене¬ 
вій розетці, зубчасті або перисто- 
надрізані до роздільних. Квітки 
язичкові, жовті або оранжеві, в 
багатоквітковому кошику. Плід — 
сім’янка з чубком. Понад 50 видів 
переважно в помірних областях 
Пн. півкулі; більшість — гірські 
рослини. В СРСР 16 видів, з них 
в УРСР — 12; найбільш поширені 
Л. осінні (Б. аиіишпаїіз) і Л. ще¬ 
тинисті (Ь. Ьізрісіиз), молоді лист¬ 

ки яких використовують в сала¬ 
тах. Окремі види Л.— медоноси. 

А. П. Лебеда. 
ЛЮБЧЕНКО Любов Андріївна 
Гн. 22. VI 1922, с. Яроповичі Андру- 
шівського р-ну Житомир, обл.] — 
новатор с.-г. виробництва, засл. 
працівник сільс. г-ва УРСР (з 
1972), Герой Соціалістичної Праці 
(1971). Член КПРС з 1946. В 1941— 
44 працювала бригадиром токар¬ 
ного цеху Магнітогорського мета¬ 
лург. комбінату, з 1944 по 1948 — 
студентка Житом, с.-г. ін-ту, після 
закінчення його — агроном колгос¬ 
пу < Більшовик» Андрушівського 
р-ну Житомир, обл., з жовтня 
1950 — голова цього колгоспу. 
Л.— делегат XXII—XXIV з’їздів 
КПРС і XXIV та XXV з’їздів 
Компартії України, член ЦК КП 
України з 1961. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 6—10-го скликань. 
Нагороджена 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 

Б. Ф. Рудкгвський. 
ЛЮБЧЕНКО Панас Петрович [2 
(14).І 1897 — 29.VIII 1937] — 
державний і парт, діяч УРСР. Н. 
в м. Кагарлику (тепер с-ще м. т. 
Київської обл.) в сім ї селянина- 
бідняка. В революц. русі з 1913. 
В 1914 закінчив військово-фельд¬ 
шерську школу в Києві. Після 
Лютн. бурж.-демократичної рево¬ 
люції 1917 — член Київ. Ради 
робітн. депутатів. У 1918—20 на¬ 
лежав до дрібнобурж. партії бо¬ 
ротьбистів. Відповідно до рішен¬ 
ня IV конференції КП(б)У (бере¬ 
зень 1920) Л. в числі кращих еле¬ 

ментів партії боротьбистів був 
прийнятий членом Комуністичної 
партії (парт, стаж зараховано з 
1918). У 1920—21 — секретар Київ, 
губкому КП(б)У, заст. нач. політ- 
відділу 2-ї Кінної армії, голова 
Черніг. губвиконкому. В 1922— 
26 — заст. голови Донец. губви¬ 
конкому, голова правління Спілки 
с.-г. кооперації УРСР, голова 
Київ, окрвиконкому. В 1927—34 — 
секретар ЦК КП(б)У. Одночасно 
з 1933 — перший заст. голови Рад- 
наркому УРСР, з 1934 — голова 
Раднаркому УРСР. На XVII з’їзді 
ВКП(о) обраний кандидатом у чле¬ 
ни ЦК ВКП(б), на IX з’їзді КП(б)У 
— кандидатом, на X—XIII з’їз¬ 
дах — членом ЦК КП(б)У. В 1929 
—34 — кандидат у члени Політбю- 
ро, з 1934 — член Політбюро ЦК 
КП(б)У. Обирався членом Прези¬ 
дії ВУЦВК, членом ЦВК СРСР 
Нагороджений орденом Леніна. 
< ЛЮД ПОЛЬСЬКИЙ» (ЧЬисІ 
роїзкі» — < Польський народ») — 
польс. емігрантська революційно- 
демократична організація, створе¬ 
на в Англії 1835 учасниками поль¬ 
ського повстання 1830—31. Про¬ 
грама «Л. л.», складена її ідеоло¬ 
гами С. Ворцелем і Т. Кремпо- 
вецьким у дусі утопічного соціа¬ 
лізму, передбачала ліквідацію 
феод, землеволодіння шляхом 
селянської революції, встановлен¬ 
ня колективної власності на засо¬ 
би вироби., ліквідацію нац. гніту 
і створення демократичної респуб¬ 
ліки Польщі. Один з трьох осеред¬ 
ків «Л. п.» — громада <Умань» 
(названо в пам’ять Коліївщини) 
проголошував у своєму маніфесті 
прагнення польс. революц. демо¬ 
кратів до союзу з укр. і рос. на¬ 
родами. В 1846 «Л. п.» самороз- 
пустився, а члени його ввійшли 
до <Демократичного товариства», 
1853—56 орг-цію було відновле¬ 
но, встановлено тісні контакти з 
О. І. Герценом і М. П. Огарьо- 
вим. З 1875 <Л. п.» остаточно 
припинив свою діяльність. 
ЛЮДВЙНСЬКА Тетяна Федорів¬ 
на [5(17).У 1887, містечко Таль- 
не, тепер Черкас, обл.— 1.ІІ 1976, 
Москва] — учасниця феволюцій- 
ного руху в Росії. Член КПРС 
з 1903. Н. в сім’ї дрібного тор¬ 
говця. З 1903 вела партійну 
роботу в Одесі, 1905—07 — член 
Одеського к-ту РСДРП. В 1907— 
09 — член Петерб. к-ту партії. За¬ 
знавала репресій. У 1911—17 — в 
еміїрації, секретар Паризької сек¬ 
ції більшовиків. У травні 1917 по¬ 
вернулася в Росію. Після Жовтн. 
революції 1917 — на керівній 
парт, роботі в Москві, Ярославлі. 
З 1936 — за станом здоров’я на 
пенсії. Автор спогадів про В. І. Ле¬ 
ніна. Нагороджена 2 орденами 
Леніна, медалями. 
«лЮдвіг фейєрбАх і кі¬ 
нець класйчної німець¬ 
кої ФІЛОСОФІЇ» — філос. пра¬ 
ця ф. Енгельса (1886), в якій да¬ 
но аналіз становлення і розвитку 
марксист, філософії, її теор. дже¬ 
рел, розкрито суть здійсненого 
Марксом революц. перевороту в 
філософії, показано докорінну від¬ 
мінність діалектичного матеріа¬ 
лізму, як наук, теорії пізнання і 
перетворення світу та до кінця по¬ 
слідовного і парт, вчення, від усіх 
попередніх філос. систем. У 1-му 

розділі Ф. Енгельс охарактеризу¬ 
вав філософію Г. В. Ф Гегеля як 
завершення класичної німецької 
філософії, одне з джерел марк¬ 
сизму, розкрив революц. роль діа- 
лектич. методу Гегеля, що вступає 
в суперечність з догматичним зміс¬ 
том його ідеалістичної системи, 
описав процес розпаду гегелівсь¬ 
кої школи. Ф. Енгельс показав, що 
Л. Фейербах завдав нищівного уда¬ 
ру ідеалістичній філософії Геге¬ 
ля, відновив матеріалізм як наук, 
філос. напрям. Проте, критикую¬ 
чи ідеалізм Гегеля, Л. Фейєрбах 
відкинув також найцінніше його 
досягнення — діалектику. Філо¬ 
софія Л. Фейєрбаха є другим важ¬ 
ливим теор. джерелом марксизму. 
Новий, вищий етап у розвитку фі¬ 
лософії ф. Енгельс пов’язував з 
іменем Маркса, який не тільки по¬ 
єднав матеріалізм з діалектикою, 
а й докорінно переробив їх, долаю¬ 
чи обмеженість філософії Гегеля 
і Фейєрбаха. У 2-му розділі Ф. 
Енгельс дав наук, визначення ос¬ 
новного питання філософії, його 
двох сторін, розкрив наук, неспро¬ 
можність ідеалістичної філософії, 
протиставивши їй діалектичний ма¬ 
теріалізм як наук, світогляд, під¬ 
дав критиці агностицизм І. Канта 
і Д. Юма, довів, що найрішучишим 
спростуванням будь-якої ненаук. 
філософії є практика, охаракте¬ 
ризував обмеженість франц. ма¬ 
теріалізму 18 ст. У 3-му розділі 
Ф. Енгельс піддав критиці ідеалі¬ 
стичне розуміння історії Фейєр- 
бахом, абстрактний антропологіч¬ 
ний характер його поглядів на 
мораль і релігію. У 4-му, останньо¬ 
му, розділі Ф. Енгельс виклав 
осн. положення філософії діалек¬ 
тичного матеріалізму як революц. 
вчення, що спрямоване на перетво¬ 
рення дійсності; довів, що відкрит¬ 
тя К. Марксом матеріалістич. ро¬ 
зуміння історії було величезним 
завоюванням людської думки, ф. 
Енгельс писав, що К. Маркс упер¬ 
ше розкрив і науково пояснив ру¬ 
шійні сили сусп. розвитку, його 
матеріально-екон. основу, а також 
ідеологічну надбудову — право, 
філософію, мораль і релігію, по¬ 
казав істор. роль і значення кла¬ 
сової боротьби в істор. процесі. 
В. І. Ленін високо оцінював працю 
«Людвіг Фейєрбах і кінець кла¬ 
сичної німецької філософії», став¬ 
лячи її в один ряд з «Маніфестом 
Комуністичної партії» і «Анти- 
Дюрінгом» (див. Повне зібр. тв., 
т. 23, с. 40). Уперше надрукована 
в теор. журналі нім. соціал-демо¬ 
кратії «Оіе Меие 2еіі» (1886, № 4— 
5). У 1892 в Женеві група «Виз¬ 
волення праці» видала повний рос. 
переклад праці, зроблений Г. В. 
Плехановим. У 1899 у Львові 
вийшов укр. переклад (з росій¬ 
ського тексту). 
ЛІ&ДВІГСГАФЕН — місто на Зх. 
ФРН, в землі Рейнланд-Пфальц. 
Вузол з-ць і автошляхів, значний 
порт на лівому березі Рейну. 172,7 
тис. ж. (1975). Разом з сусіднім м. 
Мангеймом утворює пром. агломе¬ 
рацію. Значний центр хім. пром-сті 
(найбільші в країні хім. і нафто- 
хім. комбінати). Розвинуті також 
маш.-буд. (гол. чин. устаткування 
для хім. пром-сті), металург, (ви¬ 
роби. арматури), склоробна і хар¬ 
чосмакова галузі. 
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ЛЮДВІСАРСТВр — в минулому 
— виливання з міді дзвонів, гар¬ 
мат, ліхтарів, коновок, прикрас, 
посуду тощо. Виникло на Україні 
в 14 ст. Див. Ліярництво. 
ЛЮДЕНДбРФ (Бшіепсіогії) Еріх 
(9.ІУ 1865, Крушевня, поблизу 
Познані, тепер ПНР — 20.XII 
1937, Тутцінг, Баварія, тепер 
ФРН) — нім. військ, діяч, гене¬ 
рал (1916), один з ідеологів нім. 
мілітаризму. Під час 1-ї світової 
війни з листопада 1914 — нач. 
штабу Сх. фронту, з 1916 як заст. 
П. Гінденбурга фактично очолю¬ 
вав збройні сили Німеччини. Піс¬ 
ля розгрому нім. військ — 
у відставці (1918). З 1919—один 
з лідерів крайніх контрреволюц. 
сил Німеччини, виступав за вста¬ 
новлення військ, диктатури. В 
1923 в Мюнхені разом з Ггтлером 
вчинив спробу фашист, переворо¬ 
ту, що закінчилася провалом. Один 
з основоположників теорії т. з. 
тотальної війни. 
<лй>ди» — різні категорії на¬ 
селення феодальної Русі. Спо¬ 
чатку — вільні общинники. За 
Київської Русі — общинники, які 
підлягали юрисдикції князя і спла¬ 
чували йому данину, а також за¬ 
лежне від церкви населення. Піз¬ 
ніше — різні категорії вільного й 
особисто залежного населення у 
феод, суспільстві: люди -«вільні»-, 
«гулящі», «дворові»-, «задушні», 
«кабальні», «посадські»-, «служи¬ 
лі», «тяглові», «чорні» тощо. 
ЛЮДЙНА — істота, яка стоїть 
на найвищому щаблі розвитку 
живих організмів на Землі. Виник¬ 
ла Л. внаслідок тривалого і склад¬ 
ного історико-еволюційного роз¬ 
витку (див. Антропогенез). Як 
біол. істота вона належить до роду 
людина (Ното) родини гомінід, 
еволюція викопних представників 
якої йшла в напрямі розвитку оз¬ 
нак людини. Ця родина належить 
до підряду мавп, який разом з пів- 
мавпами об’єднується в ряд при¬ 
матів класу ссавців, які, в свою 
чергу, належать до підтипу хре¬ 
бетних типу хордових. 
В будові і функціях організму Л. 
є чимало спільних рис з хребетни¬ 
ми тваринами, особливо з ссавця¬ 
ми. Виникнення морфофункціо- 
нальних особливостей тіла Л., 
якими вона відрізняється від тва¬ 
рин, пов’язане гол. чин. з трудо¬ 
вою діяльністю. Такими особливо¬ 
стями є відносно великі півкулі 
головного мозку з розвинутими 
корковими центрами, з діяльністю 
яких пов’язані свідомість, члено- 
подільна мова, абстрактне мислен¬ 
ня (елементи другої сигнальної 
системи); своєрідна верхня кін¬ 
цівка — рука, що відзначається 
великою свободою рухів пальців 
і в своїх діях тісно пов’язана з 
діяльністю вищих коркових цент¬ 
рів; прямоходіння і пов’язана з 
ним будова черепа, хребта, ниж¬ 
ніх кінцівок і внутрішніх органів; 
рівний ряд зубів з деякими ознака¬ 
ми редукції; подовжений період 
дитинства тощо. Рід Ното в су- 
час. період представлений одним 
видом — Л. розумна (Н. заріепз), 
який являє собою заключний ща¬ 
бель становлення Л. Викопними 
представниками роду Ното є най¬ 
давніші Л. {архантропи), які в 
наш час об’єднані у вид Н. егесіиз, 

і давні Л. (палеоантропи), об’єд¬ 
нані у вид Н- пеапсІегіЬаІепзіз. Ви¬ 
ділений англ. вченими Л. Лікі, 
Ф. Тобайясом і Дж. Нейпіром у 
1964 на підставі знахідки в уще¬ 
лині Олдовай вид Н. ЬаЬіІіз — Л. 
уміла (як і кілька останніх знахі¬ 
док решток африканських форм, 
морфологічно близьких до Н. Ьа- 
Ьіііз) нині більшість вчених вва¬ 
жає однією з прогресивних форм 
австралопітеків, що належать до 
виду АизІгаїоріїЬесиз ЬаЬіІіз. Така 
думка грунтується на деталях 
рельєфу зліпків головного мозку 
цієї істоти (В. І. Кочеткова), від¬ 
сутності ознак редукції в її зубній 
системі (О. О. Зубов) і наявності 
ознак, що свідчать про нестійкість 
її прямоходіння (В. П. Якимов, 
Є. І. Данилова). Крім того, дуже 
примітивні знаряддя, виготовлен¬ 
ня яких приписують Ното ЬаЬіІіз, 
не мають сталих форм, характер¬ 
них для знарядь праці найдавні¬ 
ших Л. Як вважає більшість рад. 
антропологів, перехід від пал еоан¬ 
тропів до неоантропів (людей су- 
час. типу, що виникли на початку 
пізнього палеоліту) відбувався 
протягом тривалого часу, загалом 
приблизно 40 тцс. років тому, в од¬ 
ній великій зоні (див. Моно¬ 
центризм), звідки неоантропи роз¬ 
селилися по всіх континентах про¬ 
тягом пізнього палеоліту, змішую¬ 
чись в ранню добу останнього з ло¬ 
кальними групами неандерталь¬ 
ців Сх. півкулі (див. також Полі- 
центризм). 
Аналіз палеоантропологічних зна¬ 
хідок пізнього палеоліту доводить, 
що вже тоді намітилась диферен¬ 
ціація виду Ното заріепз на раси 
(див. Раси людини). За кольором 
шкіри, формою волосся, ступенем 
виступання і шириною носа та ря¬ 
дом інших, несуттєвих у масштабі 
виду, ознак сучас. людство поділя¬ 
ють на три (європеоїдну, негроїд¬ 
ну і монголоїдну) або на чотири 
(виділяючи окремо австралоїдну) 
великі раси. Всі вони належать до 
одного виду — Н. заріепз. Про це 
свідчить (спростовуючи антинаук. 
домисли расистів) близькість їхніх 
морфофізіол. ознак і розумових 
здібностей. Проте Л. властивий 
значний поліморфізм за функціо¬ 
нальними і морфологічними особ¬ 
ливостями. Разом з тим у різних 
людей ці особливості можуть бути 
близькими, що дає змогу виді¬ 
ляти певні типи конституції лю¬ 
дини. 
Праця і цілеспрямовані зміни 
умов існування значною мірою 
звільнили людину від впливу 
природи з її всеохоплюючим до¬ 
бором природним, внаслідок цьо¬ 
го біологічна еволюція, що грун¬ 
тується на тілесному пристосуван¬ 
ні організму до умов навколиш¬ 
нього середовища, поступилась міс¬ 
цем еволюції матеріальної і ду¬ 
ховної культури суспільства. Але 
незначні епохальні морфофізіол. 
зміни, що є наслідком мікроеволю- 
ційних процесів (див. Мікроеволю- 
ція), — коливання зросту, довжи¬ 
ни і ширини черепа тощо (див. 
Акцелерація) — фіксуються про¬ 
тягом всього часу існування Л. су¬ 
час. типу і відбуватимуться у май¬ 
бутньому. Походження, еволюцію, 
морфологічні І фІЗІОЛ. особливості 
Л. та її рас, а також поширення їх 

на землі вивчає антропологія. Див. 
також Анатомія, Генетика люди¬ 
ни, Генетика медична. 
Марксистсько-ленінська філосо¬ 
фія розглядає Л. як соціальну іс¬ 
тоту, продукт і суб’єкт трудової 
діяльності і культури, як вищий 
ступінь у розвитку живих організ¬ 
мів. Вирішальну роль у процесі 
становлення Л. відіграли праця 
і виникнення виробничого колек¬ 
тиву. Від усього досусп. матеріаль¬ 
ного світу Л. відрізняється при¬ 
таманним лише їй якісно специ¬ 
фічним способом буття — практи¬ 
кою, яка визначає і такі суто люд¬ 
ські ознаки, як свідомість, твор¬ 
чість, які перетворюють Л. на 
сусп. істоту (див. Виробництво 
матеріальне, Духовне виробницт¬ 
во). Сутність людини розкрива¬ 
ється в її діалектич. взаємодії з 
суспільством. Формування Л. як 
особи можливе лише в суспіль¬ 
стві, тому суттєву характеристику 
Л. становить сукупність суспільних 
відносин. Кожна конкретна Л., 
будучи неповторним індивідуумом, 
водночас несе в собі родову сутність 
(див. Рід), формується як особа 
в певних сусп.-екон. та культурно- 
істор. умовах. К. Маркс відзна¬ 
чав, що Л. «тільки в суспільстві 
може розвинути свою справжню 
природу, і про силу її природи тре¬ 
ба судити не по силі окремих ін¬ 
дивідуумів, а по силі всього сус¬ 
пільства» (Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 2, с. 138). Разом з тим 
Л. є найвищим продуктом розвитку 
матерії, що визначає нерозривну 
єдність її соціальних та біол. ха¬ 
рактеристик. При цьому вирішаль¬ 
на роль соціальних факторів не 
знімає дію фізіол. закономірностей, 
а включає їх у соціальну сутність 
людини у перетвореному вигляді. 
Виявлення біол. закономірностей 
у Л. опосередковано соціальними 
умовами. 
Проблема взаємодії соціального і 
біол. в Л. є найважливішою в 
комплексі наук про Л., виконує 
функцію інтегруючої основи при¬ 
родничих, гуманітарних і соціоло¬ 
гічних досліджень, зумовлює зро¬ 
стання методологічної та загаль- 
нотеор. ролі діалектико-матеріалі- 
стичної філософії в синтезі наук 
про Л. Навколо проблеми Л. то¬ 
читься гостра ідейна боротьба. 
Бурж. соціологи перекручують 
справжню сусп. сутність Л., на¬ 
магаючись виправдати соціальне 
гноблення людини людиною і увіч¬ 
нити капіталістичні експлуататор¬ 
ські порядки, проповідують ідеї 
расизму, фрейдизму, екзистен¬ 
ціалізму, персоналізму тощо. Все¬ 
бічний розквіт фізичних і духов¬ 
них сил Л. здійснюється лише за 
умов повного знищення соціально¬ 
го гніту і експлуатації людини лю¬ 
диною, тобто при комунізмі. 
Літ.: Григорьян Б. Т. Философия о 
сущности человека. М., 1973; Кочет¬ 
кова В. И. Палеоневрология. М., 
1973; Дубинин Н. П., Шевченко Ю. Г. 
Некоторьіе вопросьі биосоциальной 
природи человека. М., 1976; Алек- 
сеева Т. И. Географическая среда и 
биология человека. М., 1977; Алек- 
сеев В. П. Палеоантропология земного 
шара и формирование человеческих 
рас. Палеолит. М., 1978; Рогинский 
Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 
1978; Данилова Е. И. Зволюция руки. 
К., 1979; Харрисон Дж. [та ін.]. Био¬ 
логия человека. Пер. с англ. М.. 1979. 

ЛЮДИНА 

Л. А. Любченко. 

П. П. Любченко. 
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Див. також лп. до сі. Антропоген 
нез. Є. І. Данилова, В. Д. Дяченко 

(антропологічний аспект), 
М. Феоктістов 

(філософський аспект). 
«ЛЮДЙНА І СВІТ» — щомісяч¬ 
ний науково-популярний атеїстич¬ 
ний журнал т-ва «Знання» УРСР. 
Виходить у Києві з жовтня 1960 
(до 1965— під назвою «Войовни¬ 
чий атеїст»). 
Журнал друкує теор. статті з пи¬ 
тань наук, атеїзму, історії релігії 
та методики наук.-атеїстичної про¬ 
паганди, популяризує здобутки 
природничих наук, нові рад. свя¬ 
та, обряди тощо. 
Л ЮДЙ Н А-ОП ЕРАТОР — люди¬ 
на, що бере участь у керуванні 
об’єктами і системами і є складо¬ 
вим елементом системи «людина — 
машинам. Може виступати як при¬ 
ймач і ретранслятор інформації, 
аналізувати інформацію і прийма¬ 
ти рішення, розробляти керуючі 
команди, контролювати справність 
елементів системи, програмувати 
роботу системи та її вузлів чи бути 
виконавцем тієї або ін. команди. 
Л.-о. може сприймати : переда¬ 
вати інформацію одночасно по 
різноманітних каналах (зір, слух, 
мова, дотик тощо), може раціо¬ 
нально використовувати надлиш¬ 
кову інформацію, здатна після 
певного навчання діяти в систе¬ 
мах керування з різними функціо¬ 
нальними й структурними схемами 
тощо. Розподіл функцій між Л.-о. 
і автоматами в керованих систе¬ 
мах визначається властивостями, 
якими людина поступається перед 
автоматами (малою пропускною 
здатністю, порівняно швидкою 
втомлюваністю, здатністю відволі¬ 
катися й забувати, великою залеж¬ 
ністю від зовн. впливів тощо). Див. 
також Ергономіка. 
ЛЮДЙНО-ГОДЙНА — одиниця 
обліку робочого часу. Відпрацьова¬ 
ною Л.-г. вважають годину фак¬ 
тичної праці трудящого в урочний 
або надурочний час. 
ЛЮДЙНО-ДЕНЬ — одиниця об 
ліку робочого часу. Відпрацьова¬ 
ним Л.-д. вважають вихід робіт¬ 
ника на роботу і його участь у ви¬ 
роби. незалежно від кількості від¬ 
працьованих ним у цей день годин. 
До облічуваних належать Л.-д., 
відпрацьовані в звичайні й вихід¬ 
ні дні (понаднормові роботи), Л.-д. 
працівників, які перебувають у 
служб, відрядженнях чи працюють 
за нарядом заводоуправління поза 
тер. свого підприємства тощо. 
ЛЮДЙНО-МАШЙННА СИСТЕ¬ 
МА — те саме, що й система «лю¬ 
дина — машина». 
ЛЮДИНОПОДҐБНІ МАВПИ, 
антропоїди (АпЬЬгорошогрЬісІае, 
синонім Зішіісіае) — родина вузь- 
коносих мавп ряду приматів. В ро¬ 
дині Л. м. десять видів з чотирьох 
родів: горила, шимпанзе, пошир, 
у тропіч. смузі Африки, та гібон і 
орангутан, які живуть у пд.-сх. 
частині Азії та на о-вах Каліман¬ 
тан і Суматра. За ін. класифіка¬ 
цією шимпанзе, горилу й орангу- 
тана об’єднують у родину власне 
Л. м., або понгід (Роп£ІсІае) — ве¬ 
ликих антропоїдів, а гібона відно¬ 
сять до родини гібонових (НіІоЬа- 
іісіае) — малих антропоїдів. Довж. 
тіла Л. м. від 45 см (гібон) до 2 м 
(горила), маса відповідно від 5 

до 300 кг. Тіло здебільшого кре¬ 
мезне, масивне; передні кінцівки 
довші від задніх; перший палець 
протиставлений іншим; на всіх 
пальцях є нігті\ хвіст, защічні 
мішки та сідничні мозолі відсутні 
(невеликі є лише у горил). Голова 
округла. Лицьовий відділ вида¬ 
ється вперед. Головний мозок доб¬ 
ре розвинений, має складну будо¬ 
ву, об’єм його у гібонів 100—150 
см3, у великих мавп 350—600 см3. 
Волосяний покрив густий з під- 
шерстком чорного (у гібонів), ко¬ 
ричневого або рудого кольору (у 
ін. видів). Л. м. мають багато ана- 
томіч. і фізіол. ознак, спільних з 
людиною: наявність 32 постійних 
зубів, подібність у будові скелета 
та окремих зовн. і внутрішніх 
органів, в біохімічній структурі 
крові тощо. 
Л. м. властивий високий рівень 
розвитку вищої нервової діяльнос¬ 
ті. Л. м.— мешканці тропічних 
лісів, тримаються невеликими гру¬ 
пами (5—15 особин). Ведуть де¬ 
ревний або наземний спосіб життя. 
По землі пересуваються гол. чин. у 
напіввипростаному стані, спираю¬ 
чись на передні кінцівки. Жив¬ 
ляться рослинною їжею, а також 
дрібними тваринами, пташиними 
яйцями. Самка після бл. 9-місяч 
ної вагітності народжує 1 маля, 
яке тримається біля матері від 1 
до 3 років. Статева зрілість настає 
у віці 8—12 років. Тривалість жит¬ 
тя до 50—60 років. Предковими 
формами Л. м. вважають дріопіте¬ 
ків. Викопні рештки Л. м. відомі 
з третинних відкладів Пд. Африки, 
Пд. Азії, Китаю, Зх. Європи. Л. м. 
у зв’язку із зниженням чисельно¬ 
сті взяті під охорону закону. 2 
види гібонів, орангутан, шимпан¬ 
зе карликовий, горила гірська 
занесені у Червону книгу Міжна¬ 
родного союзу охорони природи. 
Іл. див. до окремих статей за їх 
назвами. Г. П• Зіневич. 

людкевич Станіслав Пилипо¬ 
вич (24.1 1879, м. Ярослав, тепер 
ПНР — 10.ІХ 1979, Львів) — 
укр. рад. композитор, музикозна¬ 
вець, фольклорист, педагог, му¬ 
зично-громадський діяч", нар. арт. 
СРСР (з 1969), Герой Соціалістич 
ної Праці (1979). В 1898—1907 
навчався на філос. ф-ті Львівсь¬ 
кого ун-ту. Теорію композиції ви¬ 
вчав самостійно, а також у М. Сол¬ 
тиса (Львів), О. Цемлінського і 
Г. Греденера (Відень). З 1901 пра¬ 
цював учителем (Львів, Пере¬ 
мишль), редагував журн. «Артис¬ 
тичний вісник» (1905—1907). В 
1906—07 склав разом з О. Роз- 
дольським зб. «Галицько-руські на¬ 
родні мелодії». В 1916 опубліку¬ 
вав збірку «Мелодії українських 
народних пісень з Поділля й Холм- 
щини». Л. брав активну участь в 
організації Вищого музичного ін¬ 
ституту ім. М. Лисенка у Льво¬ 
ві (в 1910—15 — його директор, 
з 1919—викладач теор. дисциплін 
та інспектор філіалів). Працював 
з хорами «Боян», «Бандурист», 
«Сурма». Після возз’єднання укр. 
земель у єдиній Укр. Рад. держа¬ 
ві (1939) Л.— професор і зав. 
кафедрою теорії та композиції 
Львівської консерваторії ім. 
М. В. Лисенка, одночасно (1939— 
51) — ст. наук, співробітник Львів, 
філіалу ін-ту фольклору АН 

УРСР. Творчість Л. перейнята 
ідеями революц. боротьби, грома¬ 
дян. пафосом, позначена масштаб¬ 
ністю образного мислення й вираз¬ 
ним нац. колоритом. У його дороб¬ 
ку чільне місце займають мону¬ 
ментальні вокально-симф. твори 
на тексти Т. Шевченка — кантата- 
симфонія «Кавказ», присвячена 
рос. революціонерам (1902—1913), 
кантата «Заповіт» (1934, 2-а ред., 
1955) — та 1. Франка — кантата 
«Наймит» (1941). Серед ін. во- 
кально-інструм. творів кантат¬ 
ного типу —«Вічний революціо¬ 
нер» (1898), «Останній бій» (1914), 
«Вільній Україні» (1912—14, но¬ 
ва ред., 1939), «Конкістадори» 
(1941). Симф. музика Л. має про¬ 
грамний характер: «Прикарпатсь¬ 
ка симфонія» (1952), «Галицька 
рапсодія» (1928), симф. поеми 
«Каменярі» (1926, 2-а ред., 1956), 
«Веснянки» (1935), «Дніпро» 
(1947), «Пісня юнаків» (1948), 
«Не забудь юних днів» (1956), «На¬ 
ше море» (1957), «Мойсей» (1962), 
«Чакона» (1964). Л.— автор опери 
«Довбуш» (1955), 2 фп. та скрипко¬ 
вого концертів, численних хорових 
композицій на тексти Т. Шевчен 
ка, 1. Франка, М. Шашкевича, М. 
Рильського та ін., обробок нар. 
пісень («Гагілка», «Ой Морозе, 
Морозенку», «Ьодай ся когут зну¬ 
див», «Про Бондарівну»), соло¬ 
співів («Спи, дитинко моя»). Серед 
музикознавчих праць Л.— теор. 
дослідження, істор. розвідки, пуб¬ 
ліцистика. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1964. 
Те.: Дослідження і статті. К., 1976. 
Літ.: Загайкевич М. С. П. Людке¬ 
вич. К., 1957; Кос-Анатольський А. 
С. П. Людкевич. К., 1951; Павли- 
шин С. Станіслав Людкевич. К.. 
1974; Творчість С. Людкевича. К., 
1979. М. П. Загайкевич. 
ЛЮДО ВІК IX Святий (Ьоиіз IX; 
25.IV 1214, Пуассі — 25.УІІІ 1270, 
Туніс)— король Франції з 1226 з 
династії Капетінгів. Провів ряд 
реформ для централізації держ. 
влади: судову (звузив значення 
сеньйоріальних судів, створив су¬ 
дову палату), фінансову (запрова¬ 
див єдину повноцінну монету) і 
військову (замінив феод, ополчен¬ 
ня найманим військом). Очолив 
7-й та 8-й хрестові походи. Помер 
під час 8-го походу від чуми. В 
1297 канонізований церквою. 
ЛЮДбВІК XI (Ьоиіз XI; З.УІІ 
1423, Бурж — ЗО.УІІІ 1483, Плес- 
сі-ле-Тур) — король Франції з 
1461 з династії Валу а. Проводив 
послідовну політику зміцнення 
королівської влади, централізації 
управління. У боротьбі проти фе¬ 
од. знаті, що протидіяла цент¬ 
ралізації, спирався на міста, дріб¬ 
не і серед, дворянство. Л. XI в ос¬ 
новному завершив тер. об’єднання 
країни. Сприяв розвиткові ремес¬ 
ла і торгівлі. За Л. XI було створе¬ 
но передумови для розвитку аб¬ 
солютизму V Франції. 
ЛЮДбВІК XIV (ЬоиІБ XIV; 5.ІХ 
1638, Сен-Жермен-ан-Ле — 1.ІХ 
1715, Версаль) — король Франції з 
1643 з династії Бурбонів. До 1651 
при ньому регентшею була його 
мати Анна Австрійська, фактич¬ 
ним правителем до 1661 — карди 
нал Мазаріні. В той період було 
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придушено Фронду, укладено 
Вестфальський мир 1648 та Піре¬ 
нейський мир 1659. За Л. XIV 
франц. абсолютизм досяг найви¬ 
щого розвитку. В галузі економі¬ 
ки Ж. Б. Кольбер проводив полі¬ 
тику меркантилізму. За Л. XIV 
Франція вела численні війни 
(участь у Тридцятилітній війні 
1618—48, війні за Іспанську спад¬ 
щину 1701—14 та ін.). На службі 
у франц. армії в той час перебував 
загін укр. козаків, що брав 
участь у здобутті Дюнкерка та бо¬ 
ях проти ісп. війська. 
ЛЮДбВІК XV (Ьоиіз XV; 15.11 
1710, Версаль — 10.V 1774, там 
же) — король Франції з 1715 з 
дин. Бурбонів. До 1723 регентом 
при Л. XV був герцог Філіпп Орле¬ 
анський, 1723—26 країною управ¬ 
ляв герцог Бурбон, 1726—43 — 
кардинал Флері. Значну роль у 
держ. справах відігравали фаво¬ 
ритки Л. XV маркіза Помпадур, 
графиня Дюбаррі. Внаслідок воєн 
з Великобританією Франція втра¬ 
тила більшу частину своїх колоній, 
в країні виникла фінанс. криза. 
Ставлення Л. XV до країни відо¬ 
бражено у його відомому виразі: 
«Після нас — хоч потопі». 
ЛЮДбВІК XVI (ЬоиІ5 XVI; 23. 
VIII 1754, Версаль — 26.1 1793, 
Париж) — король Франції 1774— 
92 з династії Бурбонів. Гостра 
політ, криза в період правління 
Л. XVI привела до Великої фран¬ 
цузької революції. Внаслідок пов¬ 
стання 10.VIII 1792 Л. XVI було 
скинуто з престолу і ув’язнено 
з сім’єю в Тампль. За контррево- 
люц. діяльність його було засу¬ 
джено судом Конвенту до страти і 
гільйотиновано. 
ЛЮДбВІК XVIII (Ьоиі5 XVIII; 
17.ХІ 1755, Версаль — 16.ІХ 1824, 
Париж) — король Франції 1814— 
15 і з 1815 з династії Бурбонів. 
Брат Людовіка XVI. Під час Ве¬ 
ликої французької революції втік з 
Франції (1791), очолив контррево- 
люц. еміграцію. Після падіння На¬ 
полеоне І (1814) зайняв королів¬ 
ський престол. Під час <Ста днів» 
утік у березні 1815 до Бельгії, 
повернувся до Франції в липні 
1815 з військами іноз. д-в. Прово¬ 
див політику в інтересах старого 
дворянства і клерикалів, 
«людбвці* (від польс. Іисі — 
народ) — члени польських, в ос¬ 
новному сел. партій, що виникли 
в 90-х рр. 19 ст. Після встановлення 
в Польщі нар.-демократичного ла¬ 
ду (1944) орг-ції «Л.» очистилися 
від реакційних елементів і 1949 
утворили «Об’єднану селянську 
партію», що входить до складу 
Фронту єдності народу Польщі. 
«ліЬдськйх ВІДНбСИН ТЕО¬ 
РІЯ» — сучасна бурж. доктрина, 
яка намагається обгрунтувати ні¬ 
бито гуманний характер капіталіз¬ 
му, зобразити відносини між екс¬ 
плуататорами і експлуатованими 
як суто «людські», засновані на 
християнських заповідях і не зу¬ 
мовлені приватною власністю на 
засоби виробництва. Звідси про¬ 
повідь «класової гармонії», «на¬ 
родного капіталізму», можливості 
задоволення вимог трудящих без 
революц. боротьби шляхом вдо¬ 
сконалення «людських відносин». 
Виникла в 20-х рр. 20 ст. Провід¬ 
ні представники «Л. в. т.» — У. 

Мур, Е. Мейо та ін. Під виглядом 
«гуманізації праці» ідеологи «Л. 
в. т.» розробляють практичні ре¬ 
комендації, спрямовані на підви 
щення прибутків монополій. 
ЛЮЕС (лат. 1ие5 — зараза) — те 
саме, що й сифіліс. 
люїзйт [за ім’ям амер. хімі¬ 
ка У. Л. Льюїса (1878—1943)]. 
С1СН = СНА5С12 — отруйна ре¬ 
човина шкірнонаривної дії. Суміш 
геометричних ізомерів хлорвініл- 
дихлорарсину; тех. Л.— темно-ко¬ 
ричнева рідина з різким подраз¬ 
нюючим запахом, який у малих 
кількостях нагадує запах герані. 
Смертельна концентрація при дії 
на організм через органи дихан¬ 
ня — 0,25 мг/л (15 хв), при попа¬ 
данні на шкіру — 25 мг/кг. Ефек¬ 
тивним засобом лікування ура¬ 
жень, спричинених Л., є димеркап- 
топропанол та його похідні. Л. впер¬ 
ше одержали наприкінці 1-ої сві¬ 
тової війни 1914—18, але в бойо¬ 
вих ^операціях не застосовували. 
ЛЮЙШУНЬ, Порт-Артур — місто 
на Пн. Сх. Китаю, в пров. Ляонін. 
Розташований на п-ові Ляодун. 
Порт на узбережжі Жовтого м., 
залізнична станція. Понад 300 тис. 
ж. (1970). Розвинуте рибальство. 
Суднорем. з-д. Л. до кін. 19 ст. був 
невеликим містечком. За рос.-кит. 
конвенцією 1898 переданий в орен¬ 
ду Росіїр Перетворений царським 
урядом на військ.-мор. фортецю 
(див. Порт-Артур). За Порт 
смутським мирним договором 1905 
Росія поступилася орендними пра¬ 
вами на Л. Японії. В 1945 Рад. 
Армія визволила Л. За кит.-рад. 
угодою 1945 СРСР і Китай домо¬ 
вилися про спільне використання 
Л. як військ.-мор. бази протягом 
ЗО років. В 1955 СРСР вивів з Л. 
свої військ, сили. У Л.— кладови¬ 
ща рос. воїнів, які загинули під 
час оборони Порт-Артура 1904— 
05, і рад. воїнів, що загинули у 
боротьбі з япон. загарбниками при 
визволенні Пн.-Сх. Китаю (1945). 
ЛЮКАРНА (франц. Іисагпе — слу¬ 
хове вікно) — віконний проріз на 
горищі або в куполі. Л. часто ма¬ 
ють декоративне призначення, оз¬ 
доблюються лиштвою, ліпленням 
тощо. 
ЛЮКС (лат. Іих — світло), лк, 
їх — одиниця освітленості в 
Міжнародній системі одиниць 

(СІ), дорівнює освітленості по¬ 
верхні площею 1 м2 при світловому 
потоці випромінювання, що па¬ 
дає на неї, 1 лм (див. Люмен). 
ЛЮКСЕМБУРГ (нім. ЬихетЬиг^, 
польс. ЬикзетЬигя) Роза (5. III 
1871, м. Замосць, тепер ПНР — 
15.1 1919, Берлін) — діячка нім., 
польс. і міжнар. робітн. руху, од¬ 
на із засновників Соціал-демокра¬ 
тії Королівства Польського і 
Литви і КП Німеччини (КПН). 
Н. в бурж. сім’ї. Революц. діяль¬ 
ність почала ще в гімназії. Брала 
участь у роботі нелег. гуртків 
Соціально-революц. партії «Про¬ 
летаріат». У 1889 емігрувала в 
Швейцарію, 1897 закінчила Цю¬ 
ріхський ун-т і 1898 переїхала 
до Німеччини. Очолювала ліве 
крило нім. с.-д. Виступала ішоти 
ревізіонізму, зокрема проти берн¬ 
штейніанства. Наприкінці 1905 — 
на поч. 1906 вела нелегальну ре¬ 
волюц. роботу у Варшаві. З 1906 
знову працювала в Німеччині. 
Друкувалася в нім., польс. і рос. 
с.-д. пресі. Вела антимілітарист, 
пропаганду, за що під час 1-ї сві¬ 
тової війни була тричі заарештова¬ 
на. Один з організаторів <Спарта- 
ка союзу», брала провідну участь в 
Установчому з’їзді КПН. Автор 
теор. праць з політ, економії, пи¬ 
тань робітн. руху, в яких відстою¬ 
вала необхідність класової бороть¬ 
би і завоювання влади пролетаріа¬ 
том. При цьому Л. припустилася 
ряду теор. і тактичних помилок (не¬ 
дооцінка ролі пролет. партії, сою¬ 
зу пролетаріату з селянством, за¬ 
перечення права націй на самовиз¬ 
начення тощо), за що її критику¬ 
вав В. І. Ленін (див. Повне зібр. 
тв., т. 30, с. 1—15). Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
Л. позбулася більшості помилко¬ 
вих поглядів. Після придушення 
бурж. урядом повстання берлінсь¬ 
ких робітників в січні 1919 Л. і 
К. Лібкнехт були • по-звірячому 
вбиті контрреволюціонерами. Зло¬ 
чинницьке вбивство викликало 
хвилю протестів у всьому світі. 
Масові мітинги і демонстрації 
протесту відбулися в багатьох міс¬ 
тах Країни Рад, зокрема в Кате¬ 
ринославі, Павлограді, Миколаєві 
та ін. 
Те.: Рос. перекл.— Накопление 
напитала, т. 1—2. М.— Л., 1934; Со- 
циальная реформа или революция. 
М., 1959; О литературе. М., 1961. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 9. Крок вперед, два кроки на¬ 
зад. Відповідь Н. Леніна Розі Люк¬ 
сембург; т. 25. Про право націй на са¬ 
мовизначення; Евзеров Р. Я., Яжбо- 
ровская И. С. Роза Люксембург. М., 
1974; Калашников Б. А. Вопросьі исто- 
рического материализма в трудах Ро- 
зьі Люксембург. М., 1977. 
ЛЮКСЕМБУРГ, Велике Герцогст¬ 
во Люксембург — держава в Зх. 
Європі. 
В адм. відношенні поділяється на 
З округи, столицю виділено в ок¬ 
рему адм. одиницю. 
Державний лад. Л.— конституцій¬ 
на монархія. 
Діючу конституцію прийнято 1868. 
Глава д-ви — великий герцог. 
Законодавчу владу здійснює од¬ 
нопалатний парламент — Палата 
депутатів, що складається з 59 
депутатів, яких обирає населення 
строком на 5 років. Членів уряду 
та його голову призначає великий 
герцог. 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Герб Люксембургу. 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Площа — 2,6 тис. км' 

Населення — 360 тис. 
чол. (на поч. 1978) 

Столиця —м. Люксем¬ 
бург 

Люксембург. Будинок 
парламенту. 
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ЗКСЕМБУРГ 
| ЕКОНОМІЧНА 

КАРТА 

Сільське господарство 
льгькогосподарські райони з 

переважанням 
=3 зернових культур (пшениці, 

вівса) та тваринництва 
ювих культур, городниц- 

^ Керамічна промисловість 
Скорочення на карті' 

Ц<- Дюделанж, Д-Рюмеланж 

Церква Санкт-Віллі- 
брордус в Ехтернаху. 
Інтер’єр. 1017—31. 

Люксембург. 
Загальний вид міста. 

Природа. Більшу частину тер. кра¬ 
їни займає погорбована рівнина 
заввишки 300—400 м. На Пн.— від¬ 
роги Арденн і Рейнських Сланце¬ 
вих гір. Поклади заліз, руди, слан¬ 
ців, вапняків. Клімат помірний, 
м’який. Пересічна т-ра січня від 
0 до +2°, липня — бл. 17°. Опадів 
700—850 мм на рік. Річкова сітка 
густа, розгалужена, гол. річка — 
Мозель. Переважають бурі лісові 
й дерново-підзолисті грунти. Май¬ 
же 30% площі Л. вкрито дубово- 
буковими лісами. 
Населення. Бл. 76% населення — 
люксембуржці. Решта — переваж¬ 
но іммігранти (італійці, німці, 
французи та ін.). Офіц. мови — 
французька і німецька. Пересічна 
густота нас.— 138 чол. на 1 км2 
(1978). 68% нас. живе в містах. 
Найбільші міста: Люксембург, £ш. 
Історія. Тер. сучас. Л. на поч. н. е. 
входила до складу Рим. імперії, 
в 6—7 ст. н. е.— до Франкської 
держави. В 963 утворено феод* 
володіння (графство, з 1354 — 
герцогство) Л. з центром — фор¬ 
тецею Люксембург. 
За середніх віків тер. Л. нале¬ 
жала Іспанії, згодом Австрії і 
Франції. За рішенням Віден¬ 
ського конгресу 1814—/5 на тер. 
Л. було утворено номінально неза¬ 
лежну д-ву — Велике герцогство 
Л., яким управляв король Нідер¬ 
ландів (до 1890). Сучас. кордони 
Л. визначені бельг.-нідерл. дого¬ 
вором 1839. Лондонська конферен¬ 
ція 1867 проголосила Л. «вічно 
нейтральною» д-вою. В 1868 в Л. 
запроваджено конституцію. В 90-х 
рр. 19 ст. в країні активізувався 
робітн. клас, засн. Люксембурзьку 
соціалістичну робітн. партію. Під 
час 1-ї світової війни 1914—18 
Л. був окупований нім. військами. 
В післявоєнні роки в країні роз¬ 
горнувся робітн. і демократичний 
рух. У 1921 засн. Компартію Л. 
В 1935 між Л. і СРСР встановлено 
дипломатичні відносини (1941— 
42 переривалися). В 1940 Л. був 
окупований фашист. Німеччиною. 
В країні на чолі з комуністами 
розгорнувся Рух Опору. В лютому 
1945 Л. визволено від окупантів, 
сформовано новий уряд, до складу 
якого ввійшли комуністи (до 1947). 
З 1945 Л— член ООН. В 1948 
на вимогу реакційних кіл з кон¬ 
ституції Л. виключено статтю про 
нейтралітет. З 1949 Л.— член 
НА ТО. За Паризькими угодами 
1954 ввійшов до Західноєвропейсь¬ 
кого союзу (1955). З 60-х рр. поси¬ 
лилися ділові контакти Л. з СРСР 
(візити міністрів закорд. справ — 

в СРСР 1969, 1973, в Л.— 1972). 
У 1974 підписано договір про роз¬ 
виток екон., пром., наукового й тех. 
співробітництва між СРСР і Бель¬ 
гійсько-Люксембурзьким союзом. 
В лютому 1978 парламентська де¬ 
легація Л. відвідала СРСР. У 
квітні 1978 було підписано мемо¬ 
рандум про розширення рад.-люк¬ 
сембурзького співробітництва в га¬ 
лузі повітр. транспорту. 

и К. О. Джеджула. 
Політичні партії, профспілки. 
Християнсько-соціаль¬ 
на народна партія 
(ХСНП), засн. в 70-х рр. 19 ст. 
Демократична (Лібераль¬ 
на) партія (ДП), засн. 1947. 
Представники ХСНП і ДП у лип¬ 
ні 1979 увійшли до складу коалі¬ 
ційного уряду. Люксембур¬ 
зька соціалістична ро¬ 
бітнича партія (ЛСРП) 
засн. в 90-х рр. 19 ст. Соці- 
ал-демократична пар¬ 
тія Люксембургу, засн. 
1971. Комуністична партія Люк¬ 
сембургу, засн. 1921. 
Єдина незалежна проф¬ 
спілка Люксембургу, 
засн. 1978. Входить до МКВП. 
Люксембурзька хри¬ 
стиянська спілка ро¬ 
бітників. Входить до ВКП. 
Господарство. Л.— індустр. краї¬ 
на, основою економіки якої є 
металург, пром-сть експортного на¬ 
пряму, що контролюється бельг. - 
франц. капіталом. У зв’язку з заг. 
кризою капіталістичного г-ва 70-х 
рр. економіка країни розвивається 
повільними темпами, зростає чис¬ 
ло безробітних, знизився життєвий 
рівень трудящих. У пром-сті ство¬ 
рюється понад 70% валового нац. 
продукту і зайнято бл. 50% само¬ 
діяльного населення країни. Про¬ 
відне значення мають видобуван¬ 
ня заліз, руди (0,6 млн. т, 1979) 
і чорна металургія (3,8 млн. т ча¬ 
вуну і бл. 5 млн. т сталі, 1979). За 
вироби, сталі на душу населення 
Л. посідає 1-е місце у світі. В мета¬ 
лург. вироби, використовують ім¬ 
портні вугілля та кокс (з ФРН), 
а також заліз, руду (гол. чин. з 
Франції). Певного розвитку на¬ 
була маш.-буд., хім. (вироби, фос¬ 
форних добрив з доменного шла¬ 
ку), цем., керамічна, харч, 
пром-сть. У 1979 вироблено 1,35 
млрд. кВт • год електроенергії. 
Гол. пром. центри — Люксембург 
(передмістя), Діфферданж, Еш, 
Дюделанж. В с. г. зайнято 10%са¬ 
модіяльного населення. Оброб¬ 
ляється 135 тис. га землі. Пере¬ 
важають невеликі сел. г-ва. Виро¬ 
щують зернові культури (пшени¬ 
цю, ячмінь, овес, жито), картоплю, 
овочеві. Розвинуті садівництво, ви¬ 
ноградарство. Бл. 50% с.-г. угідь 
займають пасовища. Провідна га¬ 
лузь с. г.— тваринництво, в якому 
створюється 80% вартості всієї с.-г. 
продукції. Поголів’я (тис., 1979): 
великої рогатої худоби — 217, сви¬ 
ней — 80. У лісах — заготівлі де¬ 
ревини. Територією Л. проходять 
міжнар. з-ці та автомоб. шляхи, 
довж. їх відповідно 275 км і 5 тис. 
км (у т. ч. бл. 4 тис. з твердим по¬ 
криттям). Розвинутий авіац. тран¬ 
спорт. Бл. 90% виробленої продук¬ 
ції вивозять (сталевий прокат, 
фосфорні добрива, цемент, ліс); 
довозять машини й устаткування. 

мінеральну сировину, нафтопро¬ 
дукти, тканини, продукти харчу¬ 
вання тощо. Гол. торг, партнери — 
Бельгія, ФРН, Франція. Л.— 
значний фінанс. центр Зх. Європи. 
Завдяки пільговим умовам тут 
знаходяться контори численних 
іноз. банків та компаній. Грош. 
одиниця — люксембурзький франк 
(дорівнює бельг. франку). За кур¬ 
сом Держбанку СРСР 100 бельг. 
франків = 2,22 крб. (жовтень 
1980). В. І. Єфіменко. 
Медичне обслуговування. В 1977 
було 3848 лікарняних ліжок (108 
ліжок на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 408 лікарів (11,3 лі¬ 
каря на 10 тис. ж.). Лікарів го¬ 
тують за кордоном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В країні запровад¬ 
жено обов’язкове безплатне нав¬ 
чання дітей віком від 6 до 15 років. 
Поряд з держ. є приватні школи. 
Навчання починається нім. мовою, 
з 2-го класу вивчається французь¬ 
ка, що в серед, школі стає мовою 
викладання. Строк навчання у поч. 
обов’язковій школі 8—9, у серед¬ 
ній (навчання платне) — 6—7 ро¬ 
ків: 6 — у сучас. ліцеї та 7 — у 
класичному. В 1976/77 навч. р. в 
обов’язковій школі було 34,5 тис. 
учнів; у серед, школах та ін. серед, 
навч. закладах — 22,8 тис. учнів 
(1975/76 навч. р.). В 1969 в країні 
засн. університетський центр по 
підготовці до вступу в зарубіж¬ 
ні ун-ти. В 1973 у м. Люксембурзі 
створено Ун-т праці (1978/79 навч. 
р.— понад 14,9 тис. студентів), 
який не дає повноцінної спец, 
освіти. В країні є ряд коледжів, 
що закінченої вищої освіти не да¬ 
ють, консерваторія. Наук, устано¬ 
ви: Т-во натуралістів (засн. 1872), 
бактеріологічна лабораторія, мед. 
дослідницький коледж (засн. 1818), 
Ін-т Великого герцога з наук, сек¬ 
ціями: історії, медицини, природ¬ 
ничих наук, лінгвістики, л-ри й 
мист., соціальних наук та ін. У 
м. Люксембурзі є Нац. б-ка (засн. 
1798) з понад 550 тис. томів, Нац. 
музей та картинна галерея. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в країні виходило 5 
щоденних газет і 1 щотижнева заг. 
тиражем понад 100 тис. прим. 
Найбільші: «Люксембургер ворт> 
(«Слово Люксембургу», з 1848) — 
орган ХСНП, нім. мовою; «Лет- 
цебургер журналь» («Люксембур¬ 
зька газета», з 1880) — орган ДП, 
нім. і франц. мовами; «Тагеблат» 
(«Щоденний листок», з 1912) — ор¬ 
ган ЛСРП, нім. мовою. Орган Ком¬ 
партії Л. «Цайтунг фум летцебур- 
гер фоллек» («Газета народу Люк¬ 
сембургу», з 1946), нім. мовою. 
Радіомовлення й телебачення Л.— 
комерційні служби, належать 
«Компані люксамбуржуаз де теле- 
діффюзьйон». 
Архітектура та образотворче мис 
тецтво. На тер. Л. знайдено па¬ 
м’ятки первісної культури (доль¬ 
мени, кераміку), худож. вироби 
кельтів, від римських часів — за¬ 
лишки терм, таборів і башт, баре¬ 
льєфи й мозаїки. За часів серед¬ 
ньовіччя були споруджені ро¬ 
манські капела замку Віанден і 
церква Санкт-Віллібрордус в 
Ехтернаху (поч. 11 ст.), готичні 
церкви, багато оздоблені скульп- 



гурою (14—16 ст.). В 2-й пол. 
16 ст. в ряді споруд з’явилися 
риси Ренесансу, в 1/ ст.— барок¬ 
ко (замки: Вітранж, 1610; Вільц, 
1631, таін.), в 19 ст.— класицизму, 
пізніше—еклектики. Серед споруд 
сучас. архітектури — Будинок 
радіо (1937—52), Над. театр (1962 
—66, франц. арх. А. Бурбоне), 
обидва — в Люксембурзі, та ін. 
У 8—10 ст. виникла мініатюра. 
У 2-й пол. 18 ст. широко розви¬ 
валося декор.-ужиткове мист. (ви¬ 
готовлення фаянсу, меблів, виро¬ 
бів з металу). Мист. 19 ст. було під 
впливом франц. школи (портре¬ 
тист Ж. Б. Фрезе, пейзажист М. 
Кірш). На поч. 20 ст. тут поширив¬ 
ся фовізм тарнім, експресіонізм 
(живописець Й. Куттер). Сучас. 
мист. розвивається під впливом 
А. Матісса, П. Пікассо (худож¬ 
ники В. Кесселер, Ж. Пробст, 
М. Хофман та ін.). Абстрактні 
композиції створює скульптор Л. 
Веркольє. 
ЛЮКСЕМБУРГ — столиця дер¬ 
жави Люксембург. Гол. екон. і 
культур, центр країни. Розташова¬ 
ний при злитті річок Альзет і Пет- 
рюс. Вузол з-ць і автошляхів між- 
нар. значення. Бл. 80 тис. ж. 
(1978). Підприємства металург, (зо¬ 
крема, сталеливарної), маш.-буд. 
(трансп. машинобудування), лег¬ 
кої та харчосмакової (у т. ч. пиво¬ 
варні з-ди) пром-сті. Значний фі- 
нанс. центр — великі банки, прав¬ 
ління ряду монополій. Ін-т Ве¬ 
ликого герцога, Т-во натуралістів 
таін. наук, установи. Нац. та місь¬ 
ка б-ки. Нац. музей. Муніципаль¬ 
ний театр. Консерваторія. Серед 
архіт. пам’яток: руїни рим. сторо¬ 
жової вежі, скельна капела Сен- 
Кірен (6 ст. і 15 ст.), готична церк¬ 
ва Сен-Мішель (1519, дзвіниця — 
1634), Палац юстиції (1556—72, 
фасад — 19 ст.), собор Нотр-Дам 
(1613—21, арх. Ж. дю Блок), рату¬ 
ша (1830) та ін. Л. вперше згаду¬ 
ється в джерелах 963. 
ЛІОКСЕМБУРГИ (нім. ЬихетЬиг- 
§ег, ЬйІ2е1Ьиг£ег) — династія, що 
правила в «Священній Римській 
імперії» (1308—13, 1347—1400, 
1410-37), Чехії (1310—1437), 
Угорщині (1387—1437). Л. вико¬ 
ристовували свою владу для роз¬ 
ширення родинних володінь. Ос¬ 
новою зміцнення їхньої екон. і 
політичної влади була Чехія. За 
правління Л. був жорстоко при¬ 
душений гуситський революцій¬ 
ний рух в Чехії. Основні пред¬ 
ставники династії Л.— Карл /V, 
Сигізмунд І. 
ЛЮКСМЕТР (від лат. Іих — світ¬ 
ло і грец. іієтрєсо — вимірюю) — 
прилад для вимірювання освіт¬ 
леності, один з видів фото¬ 
метрів. Розрізняють зорові і 
фотоелектричні Л. Дія зорового 
Л. грунтується на вирівнюванні 
яскравості двох суміжних світло¬ 
вих полів, освітленість одного 
з яких вимірюють, а другого — 
відома і відтворюється за допомо¬ 
гою внутр. лампи розжарюван¬ 
ня. В основі дії фотоелектричного 
Л. лежить вимірювання електр. 
струму, що виникає в колі селено¬ 
вого фотоелемента при освіт¬ 
ленні його світлочутливої поверх¬ 
ні, за допомогою гальванометра, 
шкала якого проградуйована в 
люксах. 

ЛЮКС-СЕКУНДА, лк с, їх • з — 
одиниця кількості освітлення в 
Міжнародній системі одиниць 
(СІ), дорівнює кількості освітлен¬ 
ня, яке створюється за 1 с при 
освітленості 1 лк (див. Люкс). 
ЛЮЛЛГ (Биііі, Ьиііу) Жан Батіст 
(Джованні Баттіста Луллі; 28. 
XI 1632, Флоренція — 22. III 
1687, Париж) — франц. компози¬ 
тор. Основоположник франц. нац. 
оперної школи. За походжен¬ 
ням італієць. З 1646 — скрипаль 
і танцюрист при дворі Людові- 
ка XIV, з 1653— придворний ком¬ 
позитор (балети, дивертисменти, 
музика до п’єс Мольєра -«Приму¬ 
совий шлюб», 1664; «Міщанин- 
шляхтич», 1670, та ін.). З 1672 
очолював Королівську академію 
музики й танцю. Твори: 15 опер 
(у т. ч. «Альцеста», 1674; «Тесей», 
1675; <Арміда», 1686), бл. ЗО бале- 
тів, 11 комедій-балетів, інструм. 
музика тощо. 
ЛіЬЛЬКА Архип Михайлович 
[н. 10 (23). III 1908, с. Саварка, 
тепер Богуславського р-ну Київ, 
обл.] — рад. конструктор авіац. 
двигунів, акад. АН СРСР (з 1968), 
Герой Соціалістичної Праці (1957). 
Член КПРС з 1947. Закінчив 
(1931) Київ, політех. ін-т, пра¬ 
цював на підприємствах авіац. 
пром-сті у Харкові, Ленінграді, 
Москві (до 1939 одночасно викла¬ 
дав у Харків, авіац. ін-ті). З 1946 
—ген. конструктор авіаційних дви¬ 
гунів, пізніше—генеральний кон¬ 
структор з авіац. техніки, з 
1958 — професор Моск. авіац. 
ін-ту. Розробив (1939—41) конст¬ 
рукцію першого в світі двоконтур¬ 
ного турбореактивного двигуна 
(ТРД). Під керівництвом Л. скон¬ 
струйовано серію потужних ТРД 
для літаків з надзвуковою швид¬ 
кістю, досліджено оптим. режими 
їхньої дії, а також нові енерг. 
речовини. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1948, 
1951. 
ЛЮМБАГО (лат. ІитЬа£о, від 
ІитЬиз — поперек), простріл — 
гострий біль, що виникає раптово 
у попереку. Причини: ураження 
м’язів, хребців та ін. внаслідок 
травми, охолодження, інфекції то¬ 
що. Лікування: постільний 
режим, теплові процедури, боле¬ 
заспокійливі засоби, курортне 
(Одеса, Саки, Мацеста, Сочі, 
Цхалтубо) тощо. 
ЛК)МЕН (лат. Іитеп — світло), лм, 
1т — одиниця світлового потоку 
в Міжнародній системі одиниць 
(СІ). Л.— світловий потік, який 
випромінює точкове джерело в 
тілесному куті 1 ср при силі світ¬ 
ла 1 кд (див. Стерадіан, Кан¬ 
дела). 
ЛЮМЕН-СЕКУНДА, лм с, 1т • з 
— одиниця світлової енергії 
в Міжнародній системі одиниць 
(СІ), дорівнює енергії, яка випро¬ 
мінюється за 1с при світловому 
потоці 1 лм (див. Люмен). 
ЛЮМ’^Р (Ьшпіеге) Луї Жан 
(5.Х 1864, Безансон — 6.УІ 1948, 
Бандоль) — франц. вчений, ви¬ 
нахідник кінематографа, член 
франц. АН (з 1919). Закінчив пром. 
школу, працював на ф-ці фотомате¬ 
ріалів свого батька. В 1895 разом з 
братом Огюстом Л. (20.X 1862, 
Безансон — 10.IV 1954, Ліон) роз¬ 

робив конструкцію апарата (кіне¬ 
матографа) для знімання і прое¬ 
ціювання -«рухомих фотографій». 
Перше демонстрування кінопро- 
грами, знятої на цьому апараті, 
відбулось у березні 1895 (платне — 
28.XII) в Парижі. В 1898 Л. орга¬ 
нізував серійний випуск кіноапа¬ 
ратів, вироби, кіноплівки і зні¬ 
мання фільмів, пізніше провадив 
досліди в галузі об’ємного і ко¬ 
льорового кіно. У Франції вста¬ 
новлено щорічну премію імені 
Луї Люм’єра за документальний 
фільм. 
люмінАл — лікарський препа¬ 
рат. Те саме, що й фенобарбітал. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА — 
лампа, що її дія грунтується на 
явищі люмінесценції; газорозряд¬ 
не джерело світла. Являє собою 
заповнений інертним газом та зде¬ 
більшого парою металу (напр., 
ртуті) скляний балон, стінки яко¬ 
го всередині вкрито шаром люмі¬ 
нофору. При проходженні електр. 
струму в лампі виникає електр. 
розряд, під впливом ультрафіоле¬ 
тового проміння якого атоми мета¬ 
лу, а потім і люмінофор почина¬ 
ють світитись. Люмінофори ви¬ 
бирають такі, щоб світло лампи 
було близьким до природного. 
Найпоширенішими джерелами світ¬ 
ла цього типу є люмінесцентні 
ртутні лампи. Строк експлуата¬ 
ції та яскравість Л. л. значно 
більші, ніж ламп розжарення та¬ 
кого самого призначення. За до¬ 
помогою Л. л. освітлюють вулиці, 
приміщення, ними користуються 
в копіювальних апаратах тощо. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНА мікро- 
скопґя — метод спостерігання 
мікрооб’єктів під мікроскопом з 
використанням люмінесцентного 
світіння, яке виникає при освіт¬ 
ленні цих об’єктів синьо-фіолето¬ 
вим або ультрафіолетовим промін¬ 
ням. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ КІНОЗНІ¬ 
МАННЯ — спосіб кінознімання 
з використанням люмінофорів, 
здатних до люмінесценції при 
опромінюванні ультрафіолетовим 
промінням; різновид комбінова¬ 
ного кінознімання. В процесі Л. к. 
об’єкти, що їх знімають, вкри¬ 
вають люмінесцентними фарбами 
(ксантеновими, тіазоловими тощо) 
і освітлюють ртутно-кварцовими 
лампами з світлофільтрами, що 
пропускають лише ультрафіоле¬ 
тове проміння. В результаті на 
кіноплівці (її чутливість до ульт¬ 
рафіолетового випромінювання 
підвищують сенсибілізацією) ви¬ 
никає зображення лише забарвле¬ 
них об’єктів, а пристрої, що їх 
підтримують, і фон залишаються 
невидимими. Надалі фон одер¬ 
жують, експонуючи кіноплівку по¬ 
вторно (див. також Проекційних 
сумігцень метод). Крім ультра¬ 
фіолетових, використовують ви¬ 
димі промені; регулюванням їх¬ 
ньої інтенсивності посилюють ко¬ 
льоровий контраст і яскравість 
забарвлених і незабарвлених об’єк¬ 
тів. Для Л. к. використовують 
кінознімальні апарати з спец. 
об'єктивами (з прозорого кварцу, 
кам’яної солі або флюориту) і світ¬ 
лофільтрами чорного або срібляс¬ 
того кольсюу. До Л. к. вдають¬ 
ся при зображенні «висячих» у 
просторі об’єктів, зоряного неба, 
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Люнети: 1-у склепін¬ 
ні; 2 — верстатний. 

Люпин: 1 — вузько¬ 
листий, або синій; 2 — 
жовтий; 3 _ — білий; 
4 — багаторічний. 

імітації об’єктів або речовин, що 
їх важко або неможливо викори¬ 
стати в натурі (розплавленої лави, 
розжареного металу), при створен¬ 
ні світлових ефектів тощо. Спосіб 
Л. к. розроблено на Ленінгр. сту¬ 
дії наук.-популярних фільмів. 
Перші фільми за цим способом — 

•«Метеорити» (чорно-білий) і -«Все¬ 
світ» (кольоровий) — знято 1948. 
Літ.: Кудряшов Н. Н. Специальньїе 
киноеьемки. М., 1979. 

В. В. Халяпгн. 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ 
— метод дослідження різних об’- 
єктів, оснований на явищі люмі¬ 
несценції. Залежно від властивос¬ 
тей досліджуваного об’єкта, при 
Л. а. використовують фотолюмі¬ 
несценцію, катодолюмінесценцію 
або хемілюмінесценцію. Найпоши¬ 
реніший Л. а.— з використанням 
люмінесценції, збудженої ультра¬ 
фіолетовим промінням. При Л. а. 
спостерігають або власне світіння 
досліджуваної речовини, або сві 
тіння спец, люмінофора, яким 
вона оброблена. Розрізняють сор¬ 
товий Л. а., який дає змогу 
виявити відмінності між предмета¬ 
ми, що здаються однаковими, та 
хімічний Л. а., який дає 
можливість встановити в досліджу¬ 
ваній речовині наявність того чи 
ін. хім. елемента або групування 
(якісний аналіз), а також визна¬ 
чити їхню кількість (кількісний 
аналіз). Сортовий Л. а., при про¬ 
веденні якого застосовується мікро¬ 
скоп, наз. люмінесцентною мікро¬ 
скопією. Чутливість кількісного 
Л. а. дуже висока і досягає 
для деяких органічних речовин 
~ 10“10 г/см3. Л. а. широко засто¬ 
совують у хімії, біології, медици¬ 
ні, геології, археології, криміна¬ 
лістиці тощо. 
Літ.: Люминесцентньїй анализ. М., 
1961; Годжаев Н. М. Оптика. М., 
1977. М. В. Курик. 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (від лат. І11- 
ШЄП — СВІТЛО І ... Є5СЄПІ — суфікс, 
який означає слабку дію) — випро¬ 
мінювання тілами світла, над¬ 
лишкового над тепловим випромі¬ 
нюванням при тій самій темпера¬ 
турі; відбувається протягом часу, 
значно більшого за період світло¬ 
вих коливань. Л. часто наз. хо¬ 
лодним світлом, оскільки 
вона можлива при будь-якій т-рі 
випромінюючого тіла. Природні 
явища Л., зокрема світіння де¬ 
яких комах, мінералів, гниючого 
дерева тощо, відомі з давніх да- 
вен, проте детальне вивчення Л. 
почалося лише в кін. 19 ст. Знач¬ 
ний внесок у встановлення осн. 
законів Л. та в розробку її практич¬ 
них застосувань зробила рад. шко¬ 
ла фізиків, створена С. І. Вави- 
ловим. На відміну від теплового 
випромінювання Л. не має рівно¬ 
важного характеру і є випроміню¬ 
ванням порівняно невеликої кіль¬ 
кості атомів, молекул чи іонів 
при їхньому переході із збуджено¬ 
го стану в менш збуджений або 
основний. Тривалість люмінес¬ 
центного світіння визначається три¬ 
валістю збудженого стану, який, 
крім властивостей люмінесціюю¬ 
чої речовини (люмінофора), зале¬ 
жить і від зовн. умов. Л. може 
збуджуватися під дією світла 
(іфотолюмінесценція), прискоре¬ 
них електронів (катодолюмінесцен- 

ція), проникаючої радіації (ра¬ 
діолюмінесценція), внаслідок хім. 
реакцій (хемілюмінесценція), мех. 
деформацій (триболюмінесценція) 
тощо. За тривалістю світіння після 
припинення збудження Л. умовно 
поділяють на флуоресценцію (ко¬ 
роткотривале світіння) та фосфо¬ 
ресценцію (довготривале світіння). 
Залежно від характеру елементар¬ 
них процесів, що приводять до 
люмінесцентного випромінювання, 
розрізняють резонансну, спонтан¬ 
ну, вимушену (метастабільну) та 
рекомбінаційну Л. Резонанс¬ 
на Л. (флуоресценція) спостері¬ 
гається в парі атомів та в деяких 
простих молекулах і зумовлена 
спонтанним випромінюванням з 
того ж енерг. рівня, на який пе¬ 
рейшов атом (молекула) при по¬ 
глинанні енергії. Спонтанна 
Л., яка характерна для складних 
молекул у парі й розчинах та домі¬ 
шок у твердих тілах, відбувається 
внаслідок збудження атомів (мо¬ 
лекул, іонів) на проміжні енерг. 
рівні з наступними випромінюваль¬ 
ними, а частіше безвипромінюваль- 
ними переходами на рівні люмі¬ 
несцентного світіння. Вимуше- 
н а (метастабільна) Л., прикладом 
якої є фосфоресценція органічних 
речовин, зумовлена переходом 
атома після збудження на мета¬ 
стабільний рівень з наступним 
його переходом на рівень випромі¬ 
нювання за рахунок внутр. енергії 
або додаткового кванта світла. 
Рекомбінаційна Л. ви¬ 
никає внаслідок рекомбінації час¬ 
тинок, які розділилися при погли¬ 
нанні збуджуючої енергії (напр., 
радикали й іони в газах, електро¬ 
ни і дірки в твердому тілі). Осн. 
характеристикою Л. є її енер¬ 
гетичний вихід — відно¬ 
шення випроміненої і поглинутої 
енергії. У разі фотолюмінесцен¬ 
ції вводять поняття квантового 
виходу — відношення кількості 
фотонів люмінесцентного випромі¬ 
нювання до кількості поглинутих 
фотонів збуджуючого світла при 
фіксованій енергії останніх. Л. за¬ 
стосовують для вивчення будови 
і властивостей молекул, при кіль¬ 
кісному і якісному хім. аналізі 
(люмінесцентний аналіз), кіно¬ 
зніманні (люмінесцентне кінозні¬ 
мання), дефектоскопії (люмінес¬ 
центна дефектоскопія), в елект- 
роннопроменевих трубках, штуч¬ 
них джерелах світла (люмінес¬ 
центні лампи), сцинтиляційних лі¬ 
чильниках тощо. 
Літ.: Фок М. В. Введение в кинетику 
люминесценции кристаллофосфоров. 
М., 1964; Грибковский В. П. Теория 
поглощения и испускания света в полу- 
проводниках. Минск, 1975; Ландс- 
берг Г. С. Оптика. М., 1976; Прингс- 
гейм П. Флуоресценция и фосфорес- 
ценция. Пер. с англ. М., 1951. 

М. В. Курик. 
ЛЮМІНОФОРИ (від лат. Іитеп — 
світло і грец. форбд — носій) — 
речовини, здатні по люмінесценції. 
Залежно від типу збудження роз¬ 
різняють фотолюмінофори, като- 
долюмінофори, рентгенолюміно- 
фори і т. д. Органічні Л. наз. ор- 
ганолюмінофорами, або люмогена- 
ми, неорганічні — фосфорами. Се¬ 
ред фосфорів виділяють Л. з кри¬ 
сталічною структурою— кристало- 
фосфори. Більшість органолюмі- 
нофорів є власними Л., світіння 

яких зумовлене властивостями їх 
осн. речовини. Фосфори — невлас¬ 
ні Л., їхнє світіння визначається 
властивостями незначної кількості 
(до 10-9%) домішок (активаторів) 
в осн. речовині. Прикладом орга¬ 
нічних Л. є антрацен і стільбен, 
фосфорів — сульфід цинку, акти¬ 
вований міддю (2п5 • Си). Л. ши¬ 
роко застосовують в люмінесцент¬ 
ному аналізі та рентгеноскопії, 
як активні середовища в лазерах, 
при виготовленні електроннопро- 
меневих трубок, люмінесцентних 
ламп, для аварійного освітлення 
тощо. Див. також Сцинтилятори. 

М. В. Курик. 
ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРІАТ (від 
нім. Ьитреп — лахміття) — декла¬ 
совані елементи в класово анта¬ 
гоністичному суспільстві (жебра¬ 
ки, бродяги, дрібні спекулянти, 
злодії, повії тощо). Особливо чис¬ 
ленний у капіталістичному суспіль¬ 
стві, де він постійно утворюється 
внаслідок хронічного безробіття 
та зубожіння трудящих мас. По¬ 
ряд з дрібнобурж. прошарками 
Л.-п. становить соціальну основу 
анархізму, штрейкбрехерів, по¬ 
громних та фашист, банд тощо. 
ЛЮНЕТ (франц. ІипеПе) — 1) В 
ар хітектурі — арковий про¬ 
різ у склепінні або стіні, горизон¬ 
тально обмежений знизу. В на¬ 
скрізних Л. (мал.) звичайно розмі¬ 
щують вікна, «глухі» Л. часто 
прикрашають розписом або скульп¬ 
турою. 2) У машинобуду¬ 
ванні — пристрій, що додат¬ 
ково підтримує тонкі і довгі заго¬ 
товки, оброблювані на верстатах. 
Люнет (мал.) запобігає прогину 
заготовок від власної ваги і тиску 
різця, підвищує їхню вібростій¬ 
кість. 3) У військовій спра- 
в і — відкрите з тилу укріплення 
з одним або двома прямолінійни¬ 
ми валами і ровом по фронту і з 
боків. Л. застосовували з серед. 
17 до^поч. 20 ст. 
У1ЮПЙН (Ьиріпиз) — рід рослин 
родини бобових. Одно- і багато¬ 
річні, переважно трав’янисті рос¬ 
лини. Стебло прямостояче 1—1,5 
м заввишки; зустрічається багато 
низькорослих видів і форм. Лист¬ 
ки чергові, черешкові, складні, 
багатопальчасті з прилистками. 
Квітки зібрані у вертикальні ки¬ 
тиці на верхівках гол. стебла й гі¬ 
лок. Плід — шкірястий біб. По¬ 
ходить з Середземноморського уз¬ 
бережжя і Пн. Америки. Понад 
200 видів, у культуру запровадже¬ 
но понад 10 видів. В СРСР — тіль¬ 
ки культурні форми. Найпошир. 
однорічні види Л.: вузьколистий, 
або синій (Ь. ап^изіі^оііиз), жовтий 
(Ь. Іиіеиз), білий (Ь. аІЬиз), мінли¬ 

вий (Ь. тиіаЬіІіз) та багаторічний 
Л. багатолистий (Ь. роїурЬуІІиз). 
Л. має важливе нар.-госп. значен¬ 
ня. Серед зернових бобових куль¬ 
тур він відзначається найбільшою 
азотфіксуючою здатністю (див. 
Азотфіксація). За вегетаційний 
період Л. на 1 га нагромаджує у 
своїй надземній і підземній масі 
до 200 кг азоту, багато фосфору, 
калію та ін. поживних речовин. 
Завдяки цій властивості Л. його 
використовують на зелене добриво 
(див. Сидерація). Л. багатий на 
білок. У зеленій масі вміст протеї¬ 
ну перевищує 20%, у зерні — 40%. 
Л. містить отруйні алкалоїди (лю- 
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оинін, люпанін, люпинідон), що 
є причиною виникнення у тва¬ 
рин небезпечної хвороби — люпи- 
нозу. Тепер виведено нові сорти 
(табл.) малоалкалоїдних і безал¬ 
калоїдних Л., які можна згодову¬ 
вати тваринам у необмеженій кіль¬ 
кості. Урожай зерна Л. 20—25 
ц/га, зеленої маси 500 ц/га і більше. 
Деякі види Л. вирощують як де¬ 
коративні рослини. 

Ф. П. Юхимиук. 
ЛЮРСА (Ьигдаї) Андре (27.VIII 
1894, Брюйєр, Вогези —12.VII1970, 
Со, поблизу Парижа) — франц. 
архітектор, представник раціо¬ 
налізму. Член Франц. компартії. 
Брат Ж. Люрса. Навчався в школі 
красних мист. у Нансі та Парижі. 
Член Академії архітектури в Пари¬ 
жі (з 1939). Серед робіт—шкільний 
комплекс ім. К. Маркса у Вільжю- 
іві (1931—33), реконструкція ра¬ 
йону Сен-Дені (1946—62), житл. 
комплекс у Блан-Менілі (1950— 
67), реконструкція м. Мобежа, деп. 
Нор (1945—63), санаторій Лей-Сен- 
Крістоф поблизу Нансі (1956), 
житл. масив у Сен-Максі (1958— 
67). В 1934—37 працював у СРСР. 
ЛЮРСА (Ілігдаї) Жан Ц.УІІ 1892, 
Брюйєр, Вогези — 6.1 1966, Сен- 
Поль-де-Ванс, Приморські Альпи) 
— франц. живописець, автор кар¬ 
тонів для килимів. Брат А. Люрса. 
Спец, худож. освіти не мав. Л. 
відродив у Франції мистецтво 
килимарства. Кращі килими Л. 
виконував на фабриці в Обюссоні 
(«Пісня миру», 1957—63, та ін.). 
Л. відомий також як майстер кера¬ 
міки, ілюстратор і театр, худож¬ 
ник. Килими, виконані Л., були 
представлені на виставці в Києві 
1974. , V 
ЛЮСТРАЦІ І (польс. іизігасіа, 
одн., від лат. Іизігиш— п’ятиліття, 

податний чи фінансовий період) — 
описи держ. маєтностей, що пе¬ 
ріодично проводилися за ухвалою 
польс. сейму 1562 через кожні 
5 років у Литві, Польщі та на за¬ 
гарбаних ними укр. і білорус, 
землях. На відміну від інвентарів 
Л. складалися не адміністрацією 
маєтку, а чиновниками-люстрато- 
рами або люстраційними комі¬ 
сіями, які виконували водночас 
ревізорські функції. Л. містили 
відомості про якість земель, про 
госп. витрати й чистий прибуток 
маєтностей. Після втрати Поль¬ 
щею державності в кін. 18 ст. цар¬ 
ський уряд зберіг проведення Л. 
на тер. колишніх володінь шляхет. 
Польщі, що ввійшли до складу 
Рос. д-ви, в т. ч. на Правобережній 
Україні до 1876 (в Київ. губ. до 
1886). А. 3. Барабой. 
ЛЮТЕЇНОВІ КЛІТЙНИ (від лат. 
Іиіеиз — жовтий) — залозисті клі¬ 
тини жовтого тіла. Періодично ви¬ 
никають у яєчниках статевозрілих 
ссавців, в т. ч. людини, після кож¬ 
ної овуляції; розвиваються з клі¬ 
тин граафового пухирчика. Одно- 
ядерні клітини, неправильноок- 
руглої форми; в цитоплазмі міс¬ 
титься пігментно-жирова речовина 
з гоупи ліпохромів — лютеїн; ви¬ 
робляють гормон — прогестерон. 
Після проходження циклу розвит¬ 
ку лютеїн перетворюється на жир, 
а самі Л. к. зазнають атрофії. 
ЛЙ)ТЕР (ЬиіЬег) Мартін (10.ХІ 
1483, Айслебен, Саксонія — 18.11 
1546, там же) — діяч Реформації 

в Німеччині, основоположник лю¬ 
теранства. В 1505 закінчив Ер- 
фуртський ун-т, став ченцем ав- 
густинського монастиря в Ерфур¬ 
ті; з 1512 — доктор богослов’я 
Віттенберзького ун-ту. 31.Х 1517 
Л. виступив з 95 тезами проти 
торгівлі індульгенціями та проти 
ін. зловживань католицької цер¬ 
кви, започаткувавши цим осн. по¬ 
ложення нового віровчення. Від¬ 
кинувши католицьку догму про 
посередництво церкви й духівницт¬ 
ва між богом і віруючим, Л. ого¬ 
лосив віру єдиним шляхом «спа¬ 
сіння душі», заперечував автори¬ 
тет папських декретів, рішень со¬ 
борів і творів отців церкви й вима¬ 
гав відновлення авторитету «свято¬ 
го письма», виступав за обмежен¬ 
ня прав духівництва та проти його 
панівного становища в суспільст¬ 
ві. Визнавав правильність багатьох 
положень Я. Гуса. В 1520 прилюд¬ 
но спалив папську буллу про від¬ 
лучення його від церкви. Ідеї, 
висунуті Л., підхопили опозиційні 
й революц. верстви населення в 
боротьбі проти феод. ладу. В 
1520—21, побоюючись наростання 
участі нар. мас у русі Реформації, 
Л. почав відходити від радикаль¬ 
них поглядів, а під час Селянської 
війни 1524—26 позністю перейшов 
на позиції феод, князів, закли¬ 
каючи їх до жорстоких розправ з 
повсталими селянами. Переклав 
Біблію нім. мовою, відіграв знач¬ 
ну роль у розвитку нім. мови й 
літератури. П. І. Косуха. 

ЛЮТЕРАНСТВО — один з осн. на¬ 
прямів протестантизму. Виникло 
в 16 ст. в ході Реформації в Ні¬ 
меччині. Віровчення Л. спираєть¬ 
ся на Біблію. Основи Л. виклали 
Лютер і його послідовник Меланх- 
тон у «Книзі згоди» (1580), до якої 
входять «Великий» і «Малий» ка¬ 
техізиси, «Аугсбурзьке сповідан¬ 
ня» та ін. Осн. догматом Л. є по¬ 
ложення про «спасіння душі» 
через особисту віру (без посеред¬ 
ництва духівництва). Л. вимагало 
проведення секуляризації церков¬ 
ного майна. Обрядовість у Л. від¬ 
повідає бурж. вимогам «дешевої» 
церкви: заперечується складна 
церк. ієрархія, чернецтво, вшану¬ 
вання ікон, культ «святих» тощо. 
З християнських таїнств Л. виз¬ 
нає хрещення (шляхом обливання 
немовлят) і причащання. Л. про¬ 
голошує положення про заг. свя- 
щенство (здійснювати богослужін¬ 
ня може кожен віруючий), рів¬ 
ність усіх перед богом. Організа¬ 
ційною основою лютеран, церкви 
є громада, або конгрегація, якою 
керує церковна рада і пастор. 
Вищі церк. ієрархи в Л.— єписко¬ 
пи і архієпископи. Лютерани об’єд¬ 
нуються в нац. євангелічні церкви, 
які входять до складу Всесвітньої 
лютеранської федерації (з 1947). 
Богослужіння ведеться нац. мова¬ 
ми. Л. поширене в ФРН, сканді¬ 
навських країнах, СІЛА та ін. 
В СРСР євангелічно-лютеранські 
церкви існують в Естонії та Латвії. 
Лютеранські церкви входять до 
Всесвітньої ради церков. 
Літ.: Чаньїшев А. Н Протестантизм. 
М., 1969. „ П. І. Косуха. 
ЛЮТЕЦІЙ [Ьиіеііипі; від лат. 
Ьиіеііа — Лютеція (стародавня 
назва Парижа)], Би — хім. еле¬ 
мент III групи періодичної системи 

елементів Д. І. Менделєєва, ат. н. 
71, ат. м. 174, 97; належить ло лан¬ 
таноїдів. Відкрив 1907 франц. 
хімік Ж. Урбен. Л.— метал сріб¬ 
лясто-білого кольору, густина 9840 
кг/м3, ґпл 1660° С, ґкип 3412° С. 
Хімічно активний. При високій 
т-рі взаємодіє з киснем, галогена¬ 
ми, сіркою та ін. неметалами. 
Сплавляється з багатьма метала¬ 
ми. Чистий Л. застосовують для 
дослідних цілей, ізотоп 177Ьи — у 
радіотерапії злоякісних пухлин. 
лютЄція (лат. Ьиіеііа) — давнє 
поселення галльського племені па- 
ризіїв на місці сучас. Парижа. 
З серед. 1 ст. до н. е. стала значним 
торг, центром. З 3 ст. наз. Паризії 
(лат. Рагізіі, пізніше франц. Ра- 
гіз). 
ЛЮТИКОВ Пилип Петрович [28. 
XII 1891 (9.1 1892), с. Арсентьєв- 
ка, тепер Конишевського р-ну Кур¬ 
ської обл.— 15.1 1943] — один з 
керівників парт, підпілля в Крас- 
нодоні (Ворошиловгр. обл.) під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
Член Комуністичної партії з 1924. 
Н. в сел. сім’ї. З 1904 працював у 
Донбасі. Учасник громадян, війни 
на Україні. В 1920—41 — на госп. 
роботі в Донбасі. Під час нім.- 
фашист. окупації — секретар Кра¬ 
сно донського підпільного райкому 
партії. Під керівництвом Л. крас- 
нодонські комуністи і комсомоль¬ 
ці створили підпільну комсомоль¬ 
ську орг-цію <Молода гвардія». 
Заарештований і закатований ге¬ 
стапо. Посмертно нагороджений 
орденом Леніна. 
ЛЮТИЧІ , велети — союз зх.- 
слов’ян. племен (доленчан, рата- 
рів, хижан та ін.) 8—12 ст. на 
пд. узбережжі Балтійського м., 
між Одрою (Одером) і Лабою 
(Ельбою). В 9 — на поч. 10 ст. 
Л. управляли князі ратарів, піз¬ 
ніше — збори знаті племен. Л. 
перебували на стадії феодаліза¬ 
ції. В 12 ст. землі Л. були загар¬ 
бані нім. феодалами і включені 
до Бранденбурзької марки. Л. 
зазнали асиміляції. 
ЛЮТКбВИЧ (Домжив-Люткович- 
Телиця) Павло (р. н. невід.— 
1634, с. Чорна, поблизу Ровно) — 
укр. друкар, письменник і перекла¬ 
дач. З 1611 — ігумен мінсько¬ 
го Петропавлівського монастиря, з 
1628 — ігумен новозаснов. мона¬ 
стиря в с. Чорній на Волині, який 
1631 передав під опіку Києво-Пе¬ 
черської лаври. Видавав книжки 
протягом 1618—22 у с. Угорцях 
на Львівщині (тепер с. Нагірне 
Самбірського р-ну), 1624—25 — 
у Четвертні (тепер Маневицького 
р-ну Волин. обл.), 1628 — при 
Луцькому братському монастирі, 
1629 — ус. Чорній. Серед видань 
Л.— навч. посібники, панегіричні 
вірші, богословські книги. 

Я. Д. Ісаєвич. 
ЛЮТНЕВА БУ РЖУ АЗ Н О-Д Е- 
МОКРАТЙЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 
1917 в Росії — друга рос. револю¬ 
ція, буржуазно-демократична за 
характером, в результаті якої було 
повалено царське самодержавство 
і створено умови для завоювання 
робітн. класом політ, влади, для 
переходу до етапу боротьби за 
соціалістичну революцію. Перед 
Л. б.-д. р. стояли завдання,висуну¬ 
ті ще революцією 1905—07 в Росії: 
повалення самодержавства, вста- 

ЛЮТНЕВА 
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М. Лютер. 

Ж. Люрса. Гобелен 
«Блакитний татарник». 
Фрагмент. 1955. Обюс- 
сон. 

Сорти люпину на корм 
і зелене добриво, ра¬ 
йоновані 1981 

Жовтий люпив 
Академічний 1 

Гюльцовер жовтий 
Житомирський ювілей* 
ний 
Луч 
Ранньостиглий 301 

Рокинський 58 
Факел 
Швидкорослий 4 

Білий люпин 
Дніпро 
Київський мутант 
Київський скоростиглий 
Славутич 
Сонячний 
Український 
Люпин на зе¬ 
лене добриво 
Місцевий білий 

\Т 



260 
Лютнева 
БУРЖУАЗНО- 
ДЕМОКРАТИЧНА 
РЕВОЛЮЦІЯ 1917 

Лютня. 

Лямблія. 

Люцерна синя. Нижня 
і верхня частини росли¬ 
ни. 

новлення демократичної респуб¬ 
ліки, знищення поміщицького зем¬ 
леволодіння, ліквідація нац. гноб¬ 
лення. Могутнім прискорювачем 
революц. вибуху була перша сві¬ 
това війна 1914—18, яка вкрай 
загострила соціальні суперечності 
в Росії. Революційна криза в 
країні виявилася не лише в зро¬ 
станні страйків робітників (див., 
зокрема, Горлівсько-ІЦербинів- 
ський страйк 1916, Миколаївські 
страйки робітників суднобудів¬ 
ного заводу <Наваль> 1912, 1916), 
у виступах селян (див. Зарудян- 
ські селянські заворушення 1914, 
Нижньосироватське селянське за¬ 
ворушення 1915) і солдатів, поси¬ 
ленні нац.-визвольного руху (див. 
Середньоазіатське повстання 
1916), айв утворенні ліберально- 
бурж. (опозиційного) блоку в Дер¬ 
жавній думі, а також у розкладі 
царизму, -«кризі верхів». За ви¬ 
значенням В. І. Леніна, в період 
Л. б.-д. р. «внаслідок надзвичайно 
оригінальної історичної ситуації 
злилися вкупі, і надзвичайно 
,,дружно“ злилися, цілком 
різні потоки, цілком 
різнорідні класові інтереси, 
цілком протилежні по¬ 
літичні й соціальні прагнення» 
(Повне зібр. тв., т. 31, с. 16). 
Гегемоном і гол. рушійною силою 
Л. б.-д. р. виступив робітн. клас 
Росії і його авангард — 400-ти- 
сячний загін петрогр. пролетарі¬ 
ату, який повів за собою солдатів, 
матросів і селян. В. І. Ленін і очо¬ 
лювана ним партія більшовиків 
теоретично озброїли, політично й 
організаційно підготували робітн. 
клас Росії до здійснення його істо¬ 
ричної місії. 
Більшовицька партія, що вийшла з 
підпілля, налічувала 154 парт, 
орг-ції і групи, бл. 24 тис. членів. 
Російське оюро ЦК РСДРП підтри¬ 
мувало тісний зв’язок із Закорд. 
колегією ЦК на чолі з В. І. Ле¬ 
ніним. 
Спираючись на Петерб. к-т партії, 
який, за визначенням В. І. Леніна, 
був взірцем революц. боротьби 
під час війни, Рос. бюро ЦК 
РСДРП відразу ж виступило з 
конкретним планом революц. дій, 
висунувши вимоги організації Рад, 
створення Тимчасового революц. 
уряду. Незважаючи на всю скла¬ 
дність і незвичайність обстановки 
в країні, більшовицька партія, 
керуючись ленінськими стратегіч¬ 
ними і тактичними настановами, 
виробила конкретну і цілеспрямо¬ 
вану лінію. Напередодні Л. б.-д. р. 
у країні наростав страйковий ро¬ 
бітн. рух. У січні — лютому 1917 
його учасниками були 1330 тис. 
чол. На відзнаку річниці Дев'я¬ 
того січня 1905 на заклик більшо¬ 
виків у Москві, Нижньому Нов¬ 
городі, Харкові, Катеринославі, 
Макіївці та ін. містах відбулися 
демонстрації та політ, страйки. 
Найбільший страйк пройшов у 
Петрограді (бл. 145 тис. робітни¬ 
ків). Л. б.-д. р. почалася 23.11 
(8.III), коли революційний про¬ 
летаріат Петрограда відзначав 
Міжнар. жіночий день. 
Страйки й революц. демонстрації 
переросли 25.11 (10.III) у заг. по¬ 
літ. страйк під лозунгами: «Геть 
царя!», «Геть війну!», «Хліба!». 
27.11 (12.III) до робітників приєд¬ 

налися солдати гарнізону. Заг. 
політ, страйк переріс у збройне 
повстання. Повсталі майже пов¬ 
ністю оволоділи містом — захопи¬ 
ли мости, вокзали, пошту, теле¬ 
граф, арсенал, урядові установи, 
розгромили поліцейські дільниці, 
визволили з тюрем політичних 
в’язнів. 
Революція у Петрограді перемогла. 
27.11 (12.III) більшовики випусти¬ 
ли Маніфест ЦК РСДРП «До всіх 
громадян Росії», який вимагав 
встановлення демократичної рес¬ 
публіки, запровадження 8-го дин¬ 
ного робочого дня, конфіскації 
поміщицьких земель, негайного 
припинення імперіалістичної вій¬ 
ни. Того самого дня відбулося пер¬ 
ше засідання Петрогр. Ради ро¬ 
бітн. і солдатських депутатів. Ви¬ 
конуючи волю повсталого народу, 
Рада провела ряд революц. захо¬ 
дів, виявивши себе як орган рево¬ 
люційно-демократичної диктатури 
пролетаріату і селянства, як «ро¬ 
бітничий уряд» (див. Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 31, с. 18). 2 (15). 
III Микола 11 зрікся престолу на 
користь молодшого брата Михай¬ 
ла, який наступного дня також 
змушений був відмовитися від тро¬ 
ну. Того самого дня обраний 27.11 
(12.III) Держ. думою Тимчасовий 
к-т (див. Тимчасовий комітет 
Державної думи 1917) при під¬ 
тримці лідерів есерів і меншови¬ 
ків сформував бурж. Тимчасовий 
уряд. Революція з Петрограда 
швидко перекинулась в ін. місця, 
насамперед у пролет. райони. Пер¬ 
шими її 28.11 (13.III) підтримали 
робітники Москви. Перемігши, 
вони створили Раду робітн. депу¬ 
татів. перше засідання якої від- 

Демонстрація в Петрограді в перші дні 
після повалення самодержавства. 
Демонстрація в Москві в лютневі 
дні 1917. 
Маніфестація в Києві біля міської 
думи. Березень 1917. 

булося 1 (14).ІИ. На Україні Ради 
робітн. депутатів було обрано: 
у Харкові — 2 (15).III, Києві — 
З (16).ІІІ, Катеринославі — 4 (17). 
III, Одесі й Миколаєві — 6 (19).ІІІ. 
В цей же період Ради виникли в 
Донбасі. Створювалися також Ра¬ 
ди солдатських депутатів, які зго¬ 
дом об’єдналися з Радами робітн. 
депутатів. Більшість у Радах на¬ 
лежала представникам дрібнобурж. 
партій, гол. чин. меншовикам та 
есерам. Це пояснювалося недостат¬ 
ньою організованістю і свідомістю 
пролетаріату, тим, що значна час¬ 
тина більшовиків у лютому —бе¬ 
резні ще перебувала в тюрмах, на 
засланні, в еміграції, а головне 
тим, що до політ, життя потягли¬ 
ся десятки мільйонів людей з дріб¬ 
нобурж. ідеологією. За порівняно 
короткий істор. відрізок часу Ра¬ 
ди було створено повсюдно (в 
цілому в березні їх налічувалося 
понад 600, у т. ч. на Україні — 
більше 100). Поряд з Радами на 
місцях існували й органи Тимчасо¬ 
вого уряду. Було запроваджено по¬ 
сади губернських і повітових комі¬ 
сарів, у містах буржуазія почала 
створювати к-ти громадських 
орг-цій (див. також Земельні ко¬ 
мітети). Зміцненню їх активно до¬ 
помагали меншовики та есери. Во¬ 
ни проводили угодовську політику 
щодо буржуазії, прагнули звести 
діяльність Рад до ролі спостереж¬ 
них органів. Однак, незважаючи 
на засилля представників дрібно¬ 
бурж. партій, Ради виявляли себе 
як органи нар. влади. Деякі з них 
з часу виникнення перебували під 
впливом більшовиків (на Украї¬ 
ні — Луганська, Краматорська, 
Щербинівська та ін.). 
Л. б.-д. р. «зайшла далі від зви¬ 
чайної буржуазно-демократичної 
революції, але не дійшла 
ще до ,, чистої" диктатури про¬ 
летаріату і селянства» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 31, с. 151). Цей 

^перехідний період революції ха¬ 
рактеризувався наявністю дво¬ 
владдя — своєрідного переплетен¬ 
ня диктатури пролетаріату й селян¬ 
ства в формі Рад робітничих і сол¬ 
датських депутатів. Рад се¬ 
лянських депутатів і диктатури 
буржуазії в особі Тимчасового 
уряду. На Україні 4 (17).ІІІ 1917 
укр. бурж., дрібнобурж. націона¬ 
лістичні партії та організації ство¬ 
рили в Києві бурж.-націоналістич¬ 
ну Центральну раду. Вона, по су¬ 
ті , становила єдиний контрреволюц. 
табір з бурж. Тимчасовим урядом, 
незважаючи на деякі незгоди в 
нац. питанні. 
Перемога Л. б.-д. р. відкрила но¬ 
ву сторінку в історії народів кол. 
Рос. імперії. В своєрідних умовах, 
що створилися, перед більшовиць¬ 
кою партією і революц. пролета¬ 
ріатом постало завдання готува¬ 
тися до переходу від першого, 
бурж.-демократичного етапу рево¬ 
люції, до другого, соціалістичного 
етапу. 
Див. Квітневі тези В. 1. Леніна, 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція. 
Літ..: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів [див. предметний покажчик До¬ 
відкового тому до Повного зібрання 
творів В. І. Леніна]; Історія Комуні¬ 
стичної партії Радянського Союзу, 
т. 2. К.ь 1967; Нариси історії Кому¬ 
ністичної партії України. К., 1977; 
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История СССР^ т. 6. М., 1968; Істо¬ 
рія Української РСР, т. 4. К., 1979; 
Великая Октябрьская социалистичес¬ 
ная революция на У крайнє. Февраль 
1917 — апрель 1918. Сборник доку¬ 
ментів и материалов, т. 1. К., 1957; 
Щербина Й. Т. Робітничий клас Украї¬ 
ни та його революційна боротьба в 
1914—1917 роках. К., 1963; Кошик 
А. К. Рабочее движение на У крайнє 
в годи первой мировой войньї и Фев- 
ральской революции. К., 1965; Сидор- 
чук В. Л. Більшовики України в пері¬ 
од першої світової війни і Лютневої 
революції (1914 — лютий 1917). Львів, 
1966; Харитонов В. Л. Лютнева рево¬ 
люція 1917 року на Україні. X., 1966; 
Гамрецький Ю. М. Ради робітничих 
депутатів України в 1917 році. (Період 
двовладдя). К., 1966; Минц И. И. 
История Великого Октября, т. 1. М., 
1977; Бурджалов 3. Н. Вторая рус- 
ская революция. Восстание в Петро¬ 
граде. М., 1967; Бурджалов 3. Н. 
Вторая русская революция. Москва. 
Фронт. Периферия. М., 1971; Партия 
большевиков в Февральской револю¬ 
ции 1917 года. М., 1971; Рутман Р. Е. 
Россия в период первой мировой 
войнм и Февральской буржуазно-де- 
мократической революции. (Июль 
1914 г.— февраль 1917 г.). Библиогра- 

. фический указатель советской литера- 
турьі, изданной в 1953—1968 гг. Л., 
1975. Ю. М. Гамрецький. 
«ЛЮТНЕВА» НАРАДА цк 
РСДРП З ПАРТІЙНИМИ ПРА¬ 
ЦІВНИКАМИ 1913— див. Краків- 
ська нарада ЦК РСДРП з партій¬ 
ними працівниками 1913. 
ЛЮТНЕВІ ПОДГТ 1948 в Чехосло- 
ваччині — перемога трудящих Че- 
хословаччини, керованих КПЧ, над 
реакцією, що вчинила спробу по¬ 
валити нар.-демократич. лад, віді¬ 
рвати Чехословаччину від союзу з 
СРСР і відродити бурж. лад. Піс¬ 
ля перемоги над.-демократичної 
революції в країні (травень 1945) 
влада перейшла до уряду Націо¬ 
нального фронту Чехословаччини, 
який приступив до здійснення роз¬ 
робленої КПЧ програми широких 
соціально-екон. перетворень. Бур¬ 
жуазія і керівництво реформістсь¬ 
ких партій при підтримці тодіш¬ 
нього президента країни Е. Бенеша 
і зх. імперіалістів саботували про¬ 
граму Нац. фронту. 20.11 12 мініст¬ 
рів — членів Національно-соціалі¬ 
стичної, Народної і Демократич¬ 
ної партій (входили до блоку не- 
комуністичних партій) подали у 
відставку, спричинивши урядову 
кризу. 21.11 голова уряду К. Гот- 
вальо закликав усіх громадян рес¬ 
публіки виступити єдиним фрон¬ 
том на захист нар. демократії. 
По всій країні створювались к-ти 
дії, формувалися загони нар. мі¬ 
ліції, 24.11 відбувся заг. страйк 
протесту проти дій реакції. 25.11 
під тиском нар. мас Бенеш змуше¬ 
ний був прийняти відставку реак¬ 
ційних міністрів і схвалити новий 
склад уряду відродженого Нац. 
фронту на чолі з К. Готвальдом. 
Влада перейшла до рук робітн. 
класу, який здійснював її в союзі 
здрібним і серед, селянством і тру¬ 
довою інтелігенцією. Завершився 
етап переростання нац.-демокра¬ 
тичної революції в революцію со¬ 
ціалістичну, почалася нова, соціа¬ 
лістична епоха в історії Чехосло¬ 
ваччини. А. Ф. Кізченко. 
ЛЮТНЯ (від араб, аль’уд — дере¬ 
во) — струнний щипковий муз. 
інструмент. Походить від старо¬ 
давнього арабо-іранського уда, за¬ 
несеного в середні віки маврами й 
сарацинами в Іспанію та Сіцілію. 

Звідси з деякими змінами в кон¬ 
струкції поширився в Європі під 
назвою лютня. Має овальний опук¬ 
лий корпус, коротку широку ший¬ 
ку (з грифом або без нього), з 
відігнутою назад головкою, плеска¬ 
ту деку з резонаторним отвором. 
Найпоширенішою була Л. з 5—7 
парними (акомпанемент) і одинар¬ 
ною (для виконання мелодії) стру¬ 
нами. Застосовувалась як сольний, 
ансамблевий та супроводжуючий 
спів інструмент. Серед відомих 
лютнярів — укр. музикант Т. 
Білоградський. До муз. лютне- 
видних інструментів належить бан¬ 
дура. В 2-й пол. 18 ст. Л. була 
витіснена гітарою. 
ЛК)ФА (ЬиНа) — рід однорічних 
рослин родини гарбузових. Стебла 
лазячих рослин завдовжки до 5 м і 
більше. Листки чергові, 5—7-ло- 
патеві. Квітки одностатеві (рос¬ 
лини однодомні), великі, жовті або 
білі. Плоди багатонасінні, цилінд¬ 
ричні до 100 см завдовжки і до 15 
см завтовшки. Бл. 6 видів, що ди¬ 
ко ростуть в тропіч. і субтропіч. 
країнах Азії, Африки і в Пд. Аме¬ 
риці. В культурі пошир. 2 види: 
Л. циліндрична (Б. суііпсігіса) і Л. 
гострогранна (Б. асиіап£и1а). В 
СРСР вирощують у Серед. Азії і 
в пд. районах Європ. частини; в 
УРСР — у Кримській та Одесь¬ 
кій обл. Молоді плоди їстівні. 
ЛЮЦЕНКО Любов Миколаївна 
(1856, Київ — р. і місце см. невід.) 
— укр. і рос. співачка (сопрано). 
В 1874 закінчила Моск. консерва¬ 
торію. Співала на оперних сценах 
Росії, України (1874—75, 1880— 
81 — в Київ. рос. опері, 1875—76— 
в Одесі), Австрії. Партії: Галька 
(«Галька» Монюшка), Надія («Ас- 
кольдова могила» Верстовського), 
Наталія («Опричник» Чайковсь- 
кого), Аїда («Аїда» Верді). В 1906 
викладала в Київ, му з.-драм, шко¬ 
лі при відомстві внутр. справ. 
У концертах виконувала твори 
укр. композиторів і нар. пісні. 

І. М. Лисенко. 
лк>ц£нко Олександр Юхимович 
[31.УІІ (12.VIII) 1806 — 28.1 (9.II) 
1884, Петербург] — вітчизняний 
археолог. Будучи 1853—78 дирек¬ 
тором Керченського археол. му¬ 
зею, провадив розкопки скіфських 
та античних пам’яток (Олександ- 
ропільського кургану, Мелек-Чес- 
менського кургану та ін.) поблизу 
Керчі й на Таманському п-ові. 
Знахідки з цих пам’яток — в ко¬ 
лекціях Ермітажу і Керченського 
музею. 
ЛЮЦЕРНА (МесІіса£о) — рід рос¬ 
лин родини бобових. Багаторічні 
й однорічні трави, іноді півкущі 
або кущі. Листки трійчасті, ви¬ 
довжені. Квітки зібрані в китиці. 
Плід — одно- або небагатонасін- 
ний біб. Насінини нирковидні, 
жовті. Коренева система стрижне¬ 
ва, проникає в грунт на глибину 
до 4—5 м і більше. На коренях жи¬ 
вуть бульбочкові бактерії. Багато 
видів Л.— цінні кормові трави. 
Бл. 100 видів, пошир, в Європі, 
Азії та Африці; в СРСР — бл. 60 
видів, з них в УРСР — 20. У куль¬ 
турі найпошир. 2 багаторічні види: 
Л. синя, або посівна, і Л. жовта, 
або серповидна. Л. синя (М. за- 
ііуа) має сині квітки різних відтін¬ 
ків і боби, скручені в 2—3 спірале¬ 
подібні витки. Л. жовта (М. 

їаісаіа) має жовті квітки й серпо¬ 
видні, іноді майже прямі боби. 
Зимостійка, але повільно відро¬ 
стає після скошування і здебіль¬ 
шого дає один укіс. Розрізняють 
групи сортів Л.: сині, синьогібрид- 
ні, строкаті, жовтогібридні, жовті. 
На Україні найпошир. сорти Л. 
синьогібридної групи (див. табл.). 
Л. використовують на сіно, зелений 
корм, силос і сінне борошно. Уро¬ 
жайність сіна в посушливих рай¬ 
онах — 15—ЗО ц/га, в районах з 
500—600 мм опадів на рік — 40— 
50 ц/га (за 2—3 укоси), на зрошу¬ 
ваних землях — до 100—150 ц/га. 
Урожай насіння — до 5 ц/га. 
ЛЮ шАоцГ (1898, пров. Хунань— 
1969) — держ. і політ, діяч Ки¬ 
таю. Н. в сел. сім’ї. Здобув пед. 
освіту. В 1919 — учасник « Четвер¬ 
того травня» руху. З 1921 — член 
КП Китаю (КПК). Один із керів¬ 
ників робітн. руху під час Рево¬ 
люції 1925—21 в Китаї. З 1927 — 
член ЦК, з 1931— Політбюро ЦК 
КПК. В 1930 обраний членом 
Виконбюро Профінтерну, 1934 — 
головою Всекит. федерації проф¬ 
спілок. У 1936 — 43 — секретар 
Пн.-Кит., Центр.-Кит. бюро ЦК 
КПК, політ, комісар Нової 4-ї 
армії. В 1943—56 — секретар ЦК 
КПК. В 1949—54 — заст. голови 
Центр, нар. урядової ради і заст. 
голови Нар.-революц. військ, ради, 
голова Центр, правління Т-ва кит.- 
рад. дружби. В 1949—53 — віце- 
голова ВФП. У 1954—59 — голова 
Постійного к-ту Всекит. зборів нар. 
представників. З 1956 — член По¬ 
стійного к-ту Політбюро ЦК КПК, 
заст. голови ЦК КПК. З 1959 — 
голова КНР. В 1966, в період 
т. з. культурної революції, репре¬ 
сований як один з гол. против¬ 
ників політ, лінії Мао Цзедуна. В 
1980 реабілітований. В. В. Седнєв. 
ЛЯ БУР Б (ЬаЬоигЬе) Жанна Марі 
(8.IV 1877, Лапаліс, деп. Альє, 
Франція — 1.III 1919, Одеса) — 
франц. інтернаціоналістка, учас¬ 
ниця громадянської війни в Росії. 
Член Комуністичної партії з 1918. 
Н. в сім’ї селянина — учасника 
Паризької комуни 1871. В 1896 
виїхала в Росію, до м. Томашова, 
де працювала вчителькою. Напе¬ 
редодні революції 1905—07 вклю¬ 
чилася в революц. боротьбу. Після 
перемоги Великої Жовтн. соціаліс- 
тич. революції — діяч інтернаціо¬ 
налістського руху на захист Краї¬ 
ни Рад, секретар франц. комуні¬ 
стичної групи при ЦК РКП(о) у 
Москві. 19.VIII 1918 була прийня¬ 
та В. І. Леніним. У лютому 1919 — 
в Одесі на підпільній роботі серед 
військ інтервентів, член підпіль¬ 
ного обкому партії, член президії 
«Іноземної колегії>при Одеському 
обласному комітеті КП(б)У, 
керівник франц. комуністичної 
групи. Розстріляна франц. оку¬ 
пантами разом з ін. членами «Іно¬ 
земної колегії». 
Літ.: Дунаевский А. Жанна Лябурб — 
знакомая и незнакомая. М., 1976; 
Зак Л. М. Они представляли народ 
Франции. М., 1977; Мельниченко В. 
Жанна Лябурб. К., 1977. 

В. Ю. Мельниченко. 
ЛЯВбНИХА — білорус. нар. 
масовий танець; виконується в 
супроводі однойменної пісні. Муз. 
розмір 2/4. Л.— весела, запальна, 
з швидкою зміною фігур (найха- 

ЛЯВОНИХА 

Ж. М. Лябурб. 

В. О. Лягін. 

Люфа гострогранна. Ча¬ 
стина пагона та плід. 

Сорти люцерни, райо¬ 
новані (1981) на Украї¬ 
ні 

Веселоподолянська 11 

Зайкевича (Грім Зайке- 
вича) 
Зайкевича одеська 
(Грім Зайкевича одесь¬ 
ка) 
Київська строкатогіб- 
ридна 
Краснодарська рання 
Павловська строката 
Радуга 
Херсонська 1 

Херсонська 7 

Херсонська 9 

Чернігівська 
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ЛЯГІН 

А. К. Лядов. 

Лядвенець рогатий. 
Верхня і нижня части¬ 
ни рослини. 

Лялеманція іберійська. 

рактерніша з них — кружляння 
пар). 
ЛЯГІН Віктор Олександрович 
[підпільне прізв.— Корнєв; 18(31). 
XII 1908, ст. Сельцо, тепер Брян¬ 
ського р-ну Брян. обл.— 17.VII 
1943] — один з керівників парт, 
підпілля в Миколаєві під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45, 
майор, Герой Рад. Союзу (1944). 
Член Комуністич. партії з 1939. 
В 1934 закінчив Ленінгр. індустр. 
ін-т. У липні 1941 направлений 
у розпорядження Миколаїв, обко¬ 
му КП(б)У. У вересні 1942 об’єд¬ 
нав підпільні групи у «Миколаїв¬ 
ський підпільний центр». Підпіль¬ 
ники проводили значну роботу се¬ 
ред населення по розгортанню бо¬ 
ротьби проти фашист, окупантів, 
здійснювали диверсійні акти. У 
лютому 1943 був заарештований 
гестапо і розстріляний. Портрет 
с. 261. 
ЛЯДВЕНЕЦЬ (ЬоПіз) — рід тра¬ 
в’янистих багаторічних і одноріч¬ 
них рослин, напівкущів родини 
бобових. Листки непарноперисті. 
Квітки яскраво-жовті, одиночні 
або зібрані в головчасті зонтики. 
Плід — багатонасінний біб. Понад 
100 видів, пошир, в Європі, Азії, 
Африці і Австралії. В СРСР—бл. 
20 видів, у т. ч. в УРСР — 5. Л. — 
добрі кормові рослини. Найбільш0 
пошир, і цінним єЛ. рогатий 
(Ь. согпісиїаіиз) — багаторічна, 
дуже облиснена рослина. Стебла 
висхідні, недерев’яніючі. Дико рос¬ 
те на луках, трав’янистих схилах, 
лісових галявинах скрізь на Украї¬ 
ні. В культурі використовують як 
компонент травосумішей та у чис¬ 
тих посівах. Медонос. Районовані 
сорти Л. рогатого (1981): Дединів- 
ський, Московський 25, Москов¬ 
ський 287. 
ЛЯДОВ Анатолій Костянтинович 
[ 29.IV (11.V) 1855, Петербург — 
15 (28).VIII 1914, садиба Полинів¬ 
ка, поблизу м. Боровичів, тепер 
Новгор. обл., похований у Петер¬ 
бурзі] — рос. композитор, дири¬ 
гент, педагог. В 1878 закінчив 
Петерб. консерваторію (клас М. 
Римського-Корсакова). З 1878 — 
викладач, з 1886 — професор Пе¬ 
терб. консерваторії, одночасно (з 
1884) — викладач Придворної спі¬ 
вацької капели. Серед учнів Л.— 
укр. композитор Я. Степовий. В 
70-х рр. Л. зблизився з представ¬ 
никами «Могучог кучки>. В 80— 
90-і рр.— диригентська діяль¬ 
ність. Серед творів Л.: кантати— 
«Мессінська наречена» (1878), па¬ 
м’яті М. Антокольського (спільно 
з О. Глазуновим, 1902); для симф. 
оркестру — «Сільська сцена біля 
корчми» (1887), «Баба-Яга» (1905), 
«Вісім російських народних пі¬ 
сень» (1906), «Чарівне озеро» 
(1909), «Мара» (1910); для форте¬ 
піано — «Бирюльки» (1876), «Му¬ 
зична табакерка» (1893) та ін. 
Літ.: Михайлов М. Анатолий Кон- 
стантинович Лядов. Л., 1961. 

ЛЯДОВ Костянтин Миколайович 
[28.ІУ (10.У) 1820, Петербург — 
7 (19).XII 1871, там же] — рос. 
диригент, скрипаль, композитор. 
Батько А. К. Лядова. Навчався 
в Петерб. театр, уч-щі. Був скри¬ 
палем оркестру, з 1850 — дири¬ 
гентом, згодом — гол. капельмей¬ 
стером рос. опери в Петербурзі. 
З 1862 — професор Петерб. консер¬ 

ваторії. За диригуванням Л. була 
поставлена в Марийському театрі 
опера «Запорожець за Дунаєм» 
Гулака-Артемовського (1863). Ав¬ 
тор балету «Дві чарівниці» (1846), 
музики до водевілів, оркестрових 
п’єс тощо. 
лДдов (справж. прізв.— Ман- 
дельштам) Мартин Миколайович 
[12 (24). VIII 1872, Москва — 6.1 
1947, там же] — професіональний 
революціонер, історик. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1893. Н. в 
сім’ї купця. Революц. діяльність 
почав 1891. Один із засновників 
московського «Робітничого сою¬ 
зу». Зазнав репресій. У 1904 вхо¬ 
див до складу Бюро комітетів 
більшості. 
Учасник революц. подій 1905— 
07 в Петербурзі й N оскві. В роки 
реакції примикав до одзовістів. 
В 1917 стояв на меншовицьких по¬ 
зиціях. У 1920 відновлений в 
РКП(б), перебував на парт, і ра¬ 
дянській роботі. З 1932 — персо¬ 
нальний пенсіонер. На XV з’їзді 
ВКП(б) обирався членом Центр, 
ревізійної комісії. Кандидат у 
члени ВЦВК і ЦВК СРСР. Автор 
праць з історії партії. 
ЛДДОВА — річка в УРСР, у ме¬ 
жах Війн, обл., ліва притока Дні¬ 
стра. Довж. 93 км, площа бас. 
748 км2. Бере початок на Поділь¬ 
ській височині у межах Хмельн. 
обл. Живлення мішане, з перева¬ 
жанням снігового й дощового. Ви¬ 
користовують для зрошування й 
риборозведення. 
ЛЮДСЬКИЙ ВЙСТУП СЕЛЯН 
1906 — антиурядовий масовий ви¬ 
ступ селян у с. Лядському (тепер 
с. Червоне Монастириського р-ну 
Терноп. обл.) під впливом рево¬ 
люції 1905—07 в Росії. Причиною 
виступу було малоземелля і без¬ 
земелля селян, а також жорстока 
експлуатація їх. 13 (26).II 1906 в 
с. Нижневі (тепер Тлумацького 
р-ну Івано-Фр. обл.) відбулося сел. 
віче (збори), в якому взяло участь 
12 тис. чол. з навколишніх сіл,ху 
т. ч. й Лядського. Віче переросло 
в антиурядовий мітинг. Між учас¬ 
никами віча і жандармами відбула¬ 
ся сутичка. Вночі проти 15 (28).II 
в Лядське прибув загін жандар¬ 
мів і солдатів. ЗО активних учас¬ 
ників віча заарештували. Селяни 
вчинили опір, частину заарешто¬ 
ваних вдалося звільнити. Внаслі¬ 
док сутички з жандармами 5 се¬ 
лян було вбито і багато поранено. 
Наступного дня село оточили вій¬ 
ська. 19 чол. було заарештовано 
і засуджено до різних строків тю¬ 
ремного ув’язнення. І. П. Герета. 
ЛЯЛЕМАНЦІЯ (Ьаііешапііа) — 
рід одно- або дворічних трав’я¬ 
нистих рослин родини губоцвітих. 
5 видів, пошир, у Малій Азії, 
Індії, Пакистані. В СРСР 5 видів. 
В культурі Л. іберійська 
(Ь. іЬегіса) — однорічна олійна 
рослина. В Рад. Союзі в дикому 
стані росте в Закавказзі. Стебло 
чотиригранне, прямостояче, роз¬ 
галужене, 20—90 см заввишки. 
Листки супротивні, еліптичні, дов¬ 
гасті, нижні—черешкові, верхні — 
сидячі. Квітки дрібні, блакитні, 
рожеві, білі, зібрані в кільця, які 
створюють колосовидне суцвіття. 
Плід — горішок. Насіння містить 
23—37% високоякісної олії, яку 
використовують для виготовлення 

оліфи, лаків тощо. В СРСР Л. 
вирощують у Вірменії, Красно дар. 
краї, Ростов, обл., в Криму. 
ЛЮЛЕЧКА — одна із стадій роз¬ 
витку комах, яким властиве повне 
перетворення (див. Метаморфоз), 
і самців деяких комах (напр., 
червеців, щитівок) з неповним пе¬ 
ретворенням. Комаха на стадії 
Л. звичайно нерухома, не живить¬ 
ся, але в ній відбувається складна 
внутрішня перебудова, внаслідок 
якої личинка комахи перетворю¬ 
ється на дорослу особину — імаго. 
Л. часто оточена коконом (метели¬ 
ки, деякі жуки). Заляльковування 
найчастіше відбувається в грунті, 
лісовій підстилці, під корою дерев 
та в ін. укриттях. 
ЛЯЛИЧІ — пам’ятка укр. пала¬ 
цово-паркової архітектури 18 ст., 
колишній маєток ірафа П. Зава- 
довського на Чернігівщині (тепер 
смт Суразького р-ну Брянської 
обл.). Палац споруджено 1797— 
1800 (арх. Дж. Кваренгі) в стилі 
класицизму. Являє собою трипо¬ 
верхову споруду з шестиколон¬ 
ним корінфським портиком і одно¬ 
поверховими боковими флігелями. 
Композицію увінчує баня, що пе¬ 
рекриває т. з. італійський зал. 
Інтер’єри палацу прикрашено роз¬ 
писами й ліпними оздобами. Крім 
палацу, в парку споруджено церк¬ 
ву, літній палац, оранжереї, 
«Храм вдячності» зі статуєю 
П. Румянцева. 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР — див. 
Театр ляльок. 
ЛЯЛЬКОВИЙ ФІЛЬМ — див. 
Мультиплікаційне кіно. 
ЛЯМ (Бат) Ян (16.1 1838, Станіс¬ 
лав, тепер Івано-Франківськ — 
З.УІІІ 1886, Львів) — польс. пись¬ 
менник і журналіст. Навчався у 
Львів, ун-ті. Учасник польс. пов¬ 
стання 1863—64. З 1866 жив у 
Львові. В сатиричних повістях 
«Великий світ Цаповиць» (1869), 
«Пан воєнний комісар» (1870), 
«Голови для позолочення» (1873), 
«Ідеалісти» (1876), «Дивні кар’є¬ 
ри» (1880), публіцистичних стат¬ 
тях «Львівські нариси» (1868—69) 
порушив актуальні соціальні проб¬ 
леми того часу. В поемі «Завіхост» 
(1862) проголошував ідею друж¬ 
би укр. і польс. народів. У тво¬ 
рах Л. багато укр. слів і вис¬ 
ловів, сцен із життя галичан. 

Р. П. Головин. 
ЛЯМБЛІОЗ — захворювання лю¬ 
дини і багатьох тварин, спричиню¬ 
ване лямбліями. Збудник Л. лю¬ 
дини — ЬатЬІіа іпіезііпаїіз. 
Джерелом інфекції є заражена лю¬ 
дина, яка разом з випорожненнями 
виділяє у зовн. середовище лямб¬ 
лії. Зараження відбувається че¬ 
рез рот, куди збудник потрапляє 
з забрудненими харчовими про¬ 
дуктами або водою, а також із 
забруднених рук. В СРСР Л. 
найчастіше зустрічається в Серед. 
Азії та Закавказзі. Л. уражує 
кишечник, іноді — жовчні шляхи. 
Клінічна картина Л. залежить 
від переважної локалізації ура¬ 
ження (дуоденіт, ентерит, ентеро¬ 
коліт, холецистит, холангіт). 
У випорожненнях хворих на Л. 
при дослідженні можна виявити 
цисти лямблій, а в жовчі — їх ве¬ 
гетативні форми. 
Профілактика: додержан¬ 
ня правил особистої гігієни, охоро- 



263 
на харчових продуктів та води від 
зараження лямбліями. Ліку¬ 
вання: дієта, що містить достат¬ 
ню кількість тваринних білків, 
дріжджів, та медикаментозне. 

І. К. Падченко. 
ЛЯМБЛІЯ, жіар дія [ ЬашЬІіа 
(Оіагсііа) іпіезііпаїіз] — одноклі¬ 
тинний організм з класу джгути¬ 
кових. Паразитує в кишечнику 
людини і деяких тварин, може про¬ 
никати також у жовчний міхур. 
У людини спричинює захворюван¬ 
ня — лямбліоз. Л. була вперше 
описана 1859 Д. Ф. Лямблем. Тіло 
Л. грушовидне, двобічно симет¬ 
ричне, з 8 джгутиками, має 2 
ядра. Поширена по всій земній 
кулі. Зараження відбувається 
при заковтуванні з їжею цист 
лямблій. Іл. с. 260. 
ЛЯМБЛЬ Душан Федорович (17. 
XII 1824, Чехія—25.11 1895, Вар¬ 
шава) — анатом і терапевт. Родом 
чех. Закінчив мед. ф-т Празького 
ун-ту 1849. В 1856—60 — викладач 
того ж ун-ту, 1860—71 — професор 
кафедри нормальної анатомії Хар¬ 
ків. ун-ту, з 1871 — професор ка¬ 
федри терапії Варшав. ун-ту. 
Праці з питань анатомії, гісто¬ 
логії, патології, клінічної медици¬ 
ни тощо. Відкрив (1859) збудника 
лямбліозу—лямблію. Л. було об¬ 
рано почесним членом Харків, мед. 
т-ва (1871). 
ЛЯНЙЦЬКИЙ (Ляневич) Олек¬ 
сандр (рр. н. і см. невід.) — укр. 
живописець 17 ст. Працював у 
Львові. Є припущення, що 1698 
Л. створив іконостас для каплиці 
Трьох святителів (фрагмент його 
зберігається у Львів, музеї укр. 
мист.), виконав настінні розписи 
в будинку М. Красовського на Бля¬ 
харській вул., портрети М. Кра¬ 
совського та А. Красовської (бл. 
1714, Львів, істор. музей). 
ЛЯНЦКОРбНСЬКІ (Ьапскогопз- 
су) —рідукр.-лит. феодалів, який 
мав значні земельні володіння на 
Україні. З Л. найвідоміші: Пред- 
с л а в Л. (р. н. невід.— п. 1531) — 
староста хмільницький. Очолював 
загони укр. козаків у їхніх похо¬ 
дах проти татар 1516 під Акерман 
(тепер м. Білгород-Дністровський) 
і проти турків 1528 під Очаків. 
С т а н і с л а в Л. (р. н. невід. — 
п. 1657) — коронний гетьман. 
Під час визвольної війни україн¬ 
ського народу 1648—54 очолював 
польс. військо, яке 1651 вело бої 
поблизу Красного (тепер село Тив- 
рівського р-ну Війн. обл.). У 1651 
військо Л. зазнало поразки під 
Вінницею від козаків, очолюваних 
І. Богуном. 
ЛЯб (Лао; ЬаЬаиі) Жюльєн (6.IX 
1884, Серен — 18.VIII 1950, там 
же) — діяч бельг. і міжнар. кому¬ 
ністичного руху. Н. в сім’ї робіт¬ 
ника. За фахом — робітник-мета¬ 
ліст. З 1905 — член ЦК, згодом — 
секретар профспілки металістів 
Льєжа, що входила до Бельг. 
соціалістичної партії (БСП). В 
1921, після виключення реформі¬ 
стським керівництвом з профспіл¬ 
ки та БСП, Л. створив революц. 
профспілку металістів. З 1923 — 
член КП Бельгії (КПБ), з 1924 — 
член її ЦК і Політбюро ЦК. У 
1933—36—депутат парламенту. Не 
раз зазнавав переслідувань. Після 
окупації країни нім.-фашист, вій¬ 
ськами (1940) — один з керівників 

підпільної КПБ та організаторів 
Руху Опору. В 1941—45 — в 
концтаборах. З серпня 1945 — го¬ 
лова КПБ, депутат парламенту. 
Вбитий бельг. фашистами. 
ЛЯОДУНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ — 
півострів на Пн. Сх. Китаю між 
Зх.-Корейською та Ляодунською 
затоками Жовтого м. Довж. 225 
км, шир. до 130 км. Поверхня по- 
горбована, вис. до 1132 м, г. Буюнь- 
шань. На схилах — дубняки, за¬ 
рості ліщини. Посіви кукурудзи, 
тютюну, гаоляну тощо. Порти: 
Далянь (Дальній), Люйшунь 
(Порт-Артур). 
У1Я ОН ІН — провінція на Пн. Сх. 
Китаю. На Пд. омивається Жов¬ 
тим м. Площа 230 тис. км2. Нас. 
33 млн. чол. (1976). Адм. ц.— 
м. Шеньян. Рельєф погорбований 
(30% тер. займають рівнини), на 
Сх.— гористий. Гол. ріка — Ляо- 
хе. В горах масиви широколистя¬ 
них і хвойних лісів. Л.—один з 
найбільших пром. районів країни. 
Провідне значення мають гірни¬ 
чодобувна пром-сть (добувають 
кам. вугілля, горючі сланці, заліз¬ 
ну РУДУ» РУДИ кольорових мета¬ 
лів), чорна і кольорова металур¬ 
гія та машинобудування (гірниче 
устаткування, верстати, електро- 
тех. вироби, судно-, локомотиво-, 
вагоно-, тракторобудування). Роз¬ 
винута також хім., нафтоперероб¬ 
на, буд. матеріалів пром-сть. Під¬ 
приємства текст, і харч, галузей. 
Гол. пром. ф центри — Шеньян, 
Аньшань, Беньсі, Фушунь. У с. г. 
переважає землеробство. Виро¬ 
щують пшеницю, рис, кукурудзу, 
сою; з технічних — бавовник, ке- 
наф, тютюн, арахіс. Шовківництво, 
рибальство. Осн. порти — Далянь, 
Інкоу. М. В. Фурманов. 
ЛЯОХ£ — ріка на Пн. Сх. Ки¬ 
таю. Бере початок у горах на 
стику Вел. Хінгану та Жехе. Впа¬ 
дає в Ляодунську зат. Жовтого 
м. Довж. 1430 км, площа бас. 231 
тис. км2. Живлення переважно 
дощове. Замерзає у грудні, скре¬ 
сає у квітні. Бувають катастрофіч¬ 
ні повені. Пересічна витрата води 
у пониззі понад 630 м3/с. Для регу¬ 
лювання стоку на Л. споруджено 
водосховища. Судноплавна від м. 
Шуанляо. В гирлі — мор. порт 
Інкоу. 
ПІІО ЧЖУНКАЙ (23.IV 1877, 
Сан-Франціско — 20. VIII 1925, 
Гуанчжоу) — кит. революціонер- 
демократ. З 1903 — в революц. 
русі. З 1905 — член орг-ції Тун- 
менхой. Активний учасник Сінь- 
хайської революції (1911—13). У 
1917—18 та 1923 входив до уряду 
Пд. Китаю, створеного Сунь Ятсе- 
ном у м. Гуанчжоу. Активно спри¬ 
яв створенню 1924 єдиного рево¬ 
люц. фронту на основі співробіт¬ 
ництва гоміндану і Компартії Ки¬ 
таю. Після смерті Сунь Ятсена 
продовжував боротьбу за здійснен¬ 
ня його революц. програми. Висту¬ 
пав за дружбу з Рад. Союзом. Вби¬ 
тий правими гомінданівцями. 
ЛЯПІДЄВСЬКИЙ Анатолій Ва 
сильович [н. 10 (23).III 1908, ста¬ 
ниця Білоглинська, тепер с. Біла 
Глина Красно дар. кр.] — рад. 
льотчик, генерал-майор авіації 
(1946), один з перших Героїв Рад. 
Союзу (1934). Член КПРС з 1934. 
В Рад. Армії з 1926. В 1934 брав 
участь у рятуванні челюскінців. 

З 1935 працював у різних н.-д. ін- 
тах ВПС. У 1939 закінчив Військ.- 
повітр. академію ім. М. Є. Жуков¬ 
ського. У 1939—42 — заст. нач. 
Гол. інспекції та директор авіац. 
з-ду. В 1942—43 — на командних 
посадах на Карельському фронті. 
Після війни — заст. міністра аві¬ 
ац. пром-сті СРСР, директор з-ду. 
З 1961 — в запасі. Нагороджений 
2 орденами Леніна, орденами 
Жовтневої Революції, Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Л£ПІС (від лат. Іаріз — камінь), 
нітрат срібла, А§Н03 — сіль азот¬ 
ної кислоти. Безбарвні прозорі 
кристалічні пластинки або білі 
циліндричні палички. В невеликих 
концентраціях розчини Л. застосо¬ 
вуються в медицині (при ерозіях, 
виразках, гострих кон'юнктиві¬ 
тах, для профілактики бленореї 
тощо). 
ЛЯПУН0В Борис Михайлович 
[25.VII (б.УІІІ) 1862, с. Болобоно- 
во, тепер Пильнинського р-ну 
Горьк. обл.— 22.11 1943, с-ще Бо¬ 
рове, тепер смт Кокчетав, обл.] — 
рос. і укр. рад. мовознавець- 
славіст, акад. АН СРСР (з 1923). 
Брат О. М. Ляпунова. Закінчив 
Петерб. ун-т (1885). Працював у 
Харків, ун-ті (1892—99), профе¬ 
сор Новоросійського ун-ту в Оде¬ 
сі (1903—23). З 1924 жив і працю¬ 
вав у Ленінграді. Праці з історії 
праслов’ян. та рос. мов, діалекто¬ 
логії, лексикографії, про взаємо¬ 
зв’язки рос. та укр. мов: « Форми 
відмінювання в старослов’янській 
мові» (1905), «Єдність російської 
мови в її наріччях» (1919), «Най¬ 
давніші взаємозв’язки мов росій¬ 
ської та української...» (опубл. 
1968). 
Літ.: Ляпунов Борис Михайлович. 
В кн.: Булахов М. Г. Восточносла- 
вянские язьїковедьі. Биобиблиографи- 
ческий словарь, т. 3. Минск, 1978. 

Н. А. Москаленко. 
ЛЯПУНбВ Олександр Михайло¬ 
вич [25.V (6.VI) 1857, Ярославль — 
З.ХІ 1918, Одеса] — рос. матема¬ 
тик і механік, акад. Петерб. АН 
(з 1901). Учень П. Л. Чебишова. 
Закінчив (1880) Петерб. ун-т. У 
1885—1902 працював у Харків, 
ун-ті, з 1902 — в Петербурзі. 
Осн. праці Л. присвячені небесній 
механіці, матем. фізиці й теорії 
імовірностей. Він вивчав фігу¬ 
ри рівноваги однорідної і слабо 
неоднорідної обертової рідини, час¬ 
тинки якої притягаються за Нью¬ 
тона законом тяжіння; довів не¬ 
стійкість грушовидних фігур рів¬ 
новаги (всупереч твердженню А. 
Пуанкаре й Дж. Дарвіна); створив 
сучас. теорію стійкості руху мех. 
систем, визначених скінченним 
числом параметрів. У матем. фі¬ 
зиці Л. розв’язав питання про іс¬ 
нування періодичних розв’язків 
систем нелінійних диференціаль¬ 
них рівнянь певного типу; до¬ 
слідив поводження інтегральних 
кривих рівнянь руху біля положен¬ 
ня рівноваги тощо. В теорії імовір¬ 
ностей довів центральну граничну 
теорему. 
ЛЯПУН0В Сергій Михайлович 
[18 (ЗО).XI 1859, Ярославль — 
8.XI 1924, Париж] — рос. ком¬ 
позитор, піаніст, диригент. Брат 
О. М. Ляпунова. В 1883 закінчив 
Моск. консерваторію. У 1910—23— 
професор Петерб. (Петрогр.) кон- 

ЛЯПУНОВ 

Ж. Ляо. 

А. В. Ляпідевський. 

Б. М. Ляпунов. 

О. М. Ляпунов. 
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М. Л. Ляров. 

Б. М. Лятошинський. 
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імісіік> пічним і и ітш 

Т. А. Лящук. Плакат. 
1966. 

Лятимерія. 

Лящ. 

серваторії. Концертував як піаніст 
і диригент. У 1923 виїхав на га¬ 
стролі за кордон, де раптово по¬ 
мер. Твори: 2 симфонії (1887, 
1917), «Урочиста увертюра на ро¬ 
сійські теми» (1896), 2 концерти 
для фортепіано з оркестром (1890, 
1912), «Рапсодія на українські 
теми» (1907) для фортепіано з ор¬ 
кестром, фп. п’єси, романси та ін. 
ЛЯРОВ Матвій Львович [24.11 
(7.III) 1884, Москва — 18.ІІІ 1964, 
Одеса] — укр. і рос. рад. актор, 
нар. арт. УРСР (з 1946). Член 
КПРС з 1940. Закінчив приватні 
драм, курси в Одесі (1901—02) 
і дебютував у театрі Сибірякова 
(Одеса). В 1904 працював у трупі 
П. Орленєва, 1917—28 — в теат¬ 
рах Херсона, Ростова, Нижнього 
Новгорода; 1928—58— в Одес. рос. 
драм, театрі ім. А. Іванова. Ролі: 
Городничий («Ревізор» М. Гого¬ 
ля), Сатін («На дні» Горького), Бо¬ 
рис Годунов («Цар Федір Іоанно- 
вич» О. К. Толстого). Знімався в 
укр. кінофільмах: «Тарас Шевчен¬ 
ко», «Укразія», «Мандрівні зорі», 
«Спартак», «Тарас Трясило», «На- 
зар Сто доля». Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
ЛЯРбВ Олександр Андрійович 
[справж. прізв.— Гіляров; 1839 — 
1 (14).V 1914, Петербург] — рос. 
співак (бас). Навчався в Петерб. 
консерваторії. В сезонах 1869— 
70 і 1871—75 співав на сцені Київ, 
опери, 1878—87 — в Києві, Хар¬ 
кові, Одесі, Тбілісі та ін. У 1875— 
78—у Великому (Москва), 1888— 
Марийському (Петербург) театрах; 
1894 залишив сцену. Партії: Іван 
Сусанін (однойменна опера Глин¬ 
ки), Мельник («Русалка» Дарго- 
мижського), Дон Базіліо («Севіль¬ 
ський цирульник» Россіні). 
ЛЯСКОРбНСЬКИЙ Василь Гри¬ 
горович [24.XII 1859 (5.1 1860), 
м. Золотоноша, тепер Черкас, 
обл. — 1.1 1928, Київ] — укр. 
історик та археолог. У 1885 за¬ 
кінчив Київ. ун-т. У 1903—07 — 
приват-доцент Моск., 1907—09 — 
Київ, ун-тів. У 1909—22 — про¬ 
фесор Ніжинського істор.-філоло¬ 
гічного ін-ту. Розробляв питання 
істор. географії, нумізматики, 
істор. топографії та ін. допоміж¬ 
них істор. дисциплін. Осн. праці: 
«Історія Переяславської землі з 
найдавніших часів до половини 
XIII ст.» (1897), «Іноземні карти 
і атласи XVI і XVII ст., що стосу¬ 
ються Південної Росії» (1898), 
«Київський Вишгород в удільно- 
вічовий час» (1913), «Римські мо¬ 
нети, які знайдено на території 
м. Києва» (1927). 
ЛЯСКОРбНСЬКИЙ Сильвестр 
[р. н. невід.— 8 (19).V 1754, Київ] 
— укр. письменник-драматург. За¬ 
кінчив Київ, академію, де з 1729 
викладав піїтику. Займав адміні¬ 
стративні посади в різних мона¬ 
стирях. В 1746—51 — архімандрит 
Києво-Братського монастиря. З 
літ. спадщини Л. — трагікомедія 
«Образ страстей міра сего» (1729) 
церк.-моралізаторського змісту. 
ЛЯССЗТА (Ьаззоіа) Еріх (бл. 1550, 
Сілезія — 1616) — австр. дипло¬ 
мат. Н. в шляхет. сім’ї. Навчався 
в Лейпцігському і Падуанському 
ун-тах. У 1594 за дорученням імп. 
Рудольфа II відвідав Запорізьку 
Січ. Залишив щоденник (виданий 

нім. мовою в Галле 1854 і 1866, 
частина — рос. мовою в Петербур¬ 
зі 1873), що містить відомості з 
історії Польщі, Молдавії та Укра¬ 
їни, опис укр. міст (Києва, Львова, 
Луцька, Прилук та ін.), подає кар¬ 
тину політ, життя і побуту Запо- 
різ. Січі. Одним з перших відмітив 
класові суперечності між запоріз. 
старшиною і рядовим козацтвом. 
ЛЯТИ МЕРІЯ, латимерія (Ьаіі- 
тегіа) — рід риб ряду целаканто- 
подібних підкласу кистеперих. 
Єдиний сучас. представник кисте¬ 
перих, яких вважали вимерлими 
ще з кінця мезозою, — лятиме¬ 
рія (Ь. сЬаІитпае), вперше була 
спіймана 1938. Пошир, біля Ко- 
морських о-вів (між Мадагаскаром 
і Африкою). Тіло (довж. до 1,8 м, 
маса до 95 кг) вкрите круглою 
космоїдною лускою, плавці у ви¬ 
гляді м’ясистих, вкритих лускою 
лопатей, за допомогою яких риба 
плаває або пересувається по дну, 
скелет парних плавців нагадує 
скелет п’ятипалої кінцівки, хвос¬ 
товий плавець трьохроздільний 
рівнолопатевий (дифіцеркальний), 
є залишок дегенерованої легені. 
Живе на глибинах 70—800 м в міс¬ 
цях з кам’янистим грунтом. Яйце- 
живородяча (див. Яйцеживородін- 
ня). Хижак. Л. О.Смогоржевський. 
ЛЯТОШЙНСЬКИИ Борис Мико¬ 
лайович [22.XII 1894 (3.1 1895), 
Житомир — 15.IV 1968, Київ] — 
укр. рад. композитор, диригент, 
педагог, музично-громадський ді¬ 
яч, нар. арт. УРСР (з 1968). В 
1918 закінчив юридич. ф-т Київ, 
ун-ту, 1919 — Київ, консерваторію 
(клас Р. Гліера). З 1920 викладав 

ній, з 1935 — професор (1935— 
8 і 1941—44 — професор Моск. 

консерваторії). Творчість Л. охоп¬ 
лює всі муз. жанри, його музика 
відзначається яскравим нац. коло¬ 
ритом. Твори: опери —,« Золотий 
обруч» (за повістю І. Франка 
«Захар Беркут», 1930, 2-а ред. 
пост. 1970), «Щорс» (1938, 2-а 
ред. «Полководець», 1948); 5 сим¬ 
фоній, 3 симф. поеми («Возз’єд¬ 
нання», 1949; «Гражина», 1955; 
«На берегах Вісли», 1958), сюїта 
«Тарас Шевченко» (1952), «Слов’¬ 
янський концерт» для фп. з орк. 
(1953), камерно-інструментальні 
ансамблі (2 фортепіанні тріо, 5 
струнних квартетів, «Український 
квінтет», 1942, 2-а ред. 1945); 
кантата «Заповіт» (1939), хори 
(зокрема «Пісня Богунського пол¬ 
ку», хори на тексти Шевченка — 
«Тече вода в синє море», «Із-за гаю 
сонце сходить», «За байраком бай¬ 
рак», «Над Дніпровою сагою»), фп. 
п’єси, романси, музика до драм, 
вистав і кінофільмів («Тарас Шев¬ 
ченко», 1951). Виступав як дири¬ 
гент, виконуючи в основному влас¬ 
ні твори. Разом з Л. Ревуцьким 
створив редакцію опери «Тарас 
Бульба» М. Лисенка. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1946, 1952. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1971 
(посмертно). 
Літ.: Самохвалов В. Я. Борис Лято- 
шинський. К., 1974. 

Л£ХОВ Володимир Панасович 
(н. 20.VII 1941, м. Антрацит Воро- 
шиловгр. обл.) — льотчик-космо¬ 
навт СРСР, Герой Рад. Союзу 
(1979), полковник. Член КПРС 

з 1963. Закінчив Харків, вище 
військ, авіац. училище льотчиків 
(1964) та Військ.-повітр. академію 
ім. Ю. О. Гагаріна (1975). В заго¬ 
ні космонавтів з 1967. Разом з В. 
В. Рюміним здійснив тривалий 
(175-добовий) політ у космічно¬ 
му просторі (25.11—19.УІП 1979). 
«Союз-32» (див. <Союз>), на якому 
стартували космонавти, було зі¬ 
стиковано 26.11 зі станцією «Салют- 
6» (див. <Салют>). Під час польо¬ 
ту з станцією стикувались безпі¬ 
лотний корабель «Союз-34» і три 
автоматичні транспортні кораблі 
«Прогресе». Виконано велику про¬ 
граму наук.-тех. і мед.-біол. до¬ 
сліджень та експериментів, підго¬ 
товлених вченими СРСР, НРБ і 
Франції; уперше в практиці кос¬ 
мічних польотів введена в дію 
і використовувалась система дво¬ 
стороннього телевізійного зв’язку. 
13.VI кораблем «Союз-32» було 
відправлено на Землю матеріали 
з результатами досліджень. 15.VIII 
Л. і В. В. Рюмін здійснили ви¬ 
хід у відкритий космос з метою 
відведення антени космічного ра¬ 
діотелескопа (яка не повністю 
відокремилась від станції), забез¬ 
печивши тим самим дальшу ек¬ 
сплуатацію станції; крім того, 
вони демонтували встановлену 
зовні наук, апаратуру і зразки 
різних конструкційних матеріа¬ 
лів, що тривалий час були у від¬ 
критому космосі. На Землю Л. та 
В. В. Рюмін повернулись на ко¬ 
раблі «Союз-34». 
ЛЯШЕНКО Василь Іванович [30.1 
(12.11) 1902, с. Носівка, тепер рай¬ 
центр Черніг. обл.— 18.III 1975, 
Київ] — укр. рад. фізик, доктор 
фізикО-матем. наук (з 1956), про- 
есор (з 1957). Після закінчення 
иїв. ін-ту нар. освіти (1928) пра¬ 

цював в Ін-ті фізики АН УРСР 
1 водночас (1930—60) у вузах Киє¬ 
ва, з 1960 — в Ін-ті напівпровідни¬ 
ків АН УРСР. Осн. праці—з фізи¬ 
ки напівпровідників. Перший ек¬ 
спериментально відкрив (1938) яви¬ 
ща збіднення та збагачення на но¬ 
сії струму при контактного шару 
напівпровідника. На прикладі 
окисних напівпровідників довів 
існування поверхневих електрон¬ 
них станів та дослідив їх зв’я¬ 
зок з явищами фотопровідності, 
адсорбції і каталізу. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1970. Я. Г. Борзяк. 
ЛЯІІІКб Іван Іванович (н. 9.IX 
1922, с. Мацківці, тепер Лубен¬ 
ського р-ну ІІолтав. обл.) — укр. 
рад. математик, акад. АН УРСР 
(з 1973), засл. діяч науки УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1944. За¬ 
кінчив (1952) Київ. пед. ін-т. З 
1955 працює в Київ, ун-ті; з 
1978 — голова правління т-ва 
«Знання» УРСР. Осн. наук, до¬ 
слідження присвячені механіці су¬ 
цільних середовищ, обчислюваль¬ 
ній математиці та кібернетиці. Л. 
одержав ряд важливих результа¬ 
тів з теорії фільтрації. Вагоме зна¬ 
чення мають праці Л. з чисельно- 
аналітичних методів розв’язуван¬ 
ня крайових задач матем. фізики, 
по створенню програм пакетів і 
автоматизованих систем управ¬ 
ління окремими галузями. Дослі¬ 
див лінійну фільтрацію з кольо¬ 
ровим шумом і задачу керування 
з білінійним критерієм якості. 
Депутат Верховної Ради УРСР 
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10-го скликання. Премія ім. М. 
М. Крилова АН УРСР (1975). 
Д Я Ш К <3 Олександр Павлович 
[17 (ЗО).ХІІ 1915, ст. Родакове, 
тепер у Слов’яносербському р-ні 
Ворошиловгр. обл.] — парт, і держ. 
діяч УРСР. Член КПРС з 1942. Н. 
в сім’ї робітника-залізничника. 
Трудову діяльність почав 1930 уч¬ 
нем слюсаря на ст. Родакове. 
Після закінчення 1935 дорожньо- 
мех. технікуму працював механі¬ 
ком автобази коксохім. з-ду в м. 
Кадіївці (тепер м. Стаханов), зав. 
навчальною частиною школи авто¬ 
механіків у м. Артемівську. В 
1937—41 навчався в Донец. інду¬ 
стріальному ін-ті (закінчив 1947). 
В 1941—45 — у Рад. Армії, учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. В 
1945—52 працював на Новокрама- 
торському маш.-буд. з-ді інжене¬ 
ром, заст. нач. цеху, заст. директо¬ 
ра з-ду, секретарем парткому — 
парторгом ЦК КПРС. У 1952— 
54 — перший секретар Краматор¬ 
ського міськкому Компартії Ук¬ 
раїни; 1954—57 — секретар, 1957— 
60 — другий секретар, 1960—63 — 
перший секретар Донец. обкому 
Компартії України. В 1963—66 — 
секретар, 1966—69 — другий секре¬ 
тар ЦК Компартії України. В 
1969—72 — Голова Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР, заст. Голови 
Президії Верховної Ради СРСР. 
З червня 1972 — Голова Ради Мі¬ 
ністрів УРСР. З 1961 — член 
ЦК КПРС, з 1960 — член ЦК Ком¬ 
партії України. З 1963 — член Пре¬ 
зидії, з 1966 — член Політбюро ЦК 
Компартії України. Депутат Вер-^ 
ховної Ради СРСР 5—10-го скли¬ 
кань. Депутат Верховної Ради 
УРСР 5, 7—10-го скликань. Наго¬ 
роджений 5 орденами Леніна, 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора та медалями. 
ЛЯШКбВСЬКИЙ Пилип Георгі¬ 
йович (р. н. невід., Львів — 1642, 
там же) — укр. лікар, один з пер¬ 
ших укр. докторів медицини. Бать¬ 
ко Л. був членом Львівського 
братства і активно сприяв розвит¬ 
кові освіти. Диплом доктора меди¬ 
цини Л. здобув 1642 у Падуансько- 
му ун-ті (Італія). Написав віршо¬ 
вану «Похвалу» тогочасному укр. 
діячеві Григорію Кирницькому і 
закликав його після закінчення 
ним Падуанського ун-ту (1641) 
повернутися на Україну, на бере¬ 
ги Дніпра і Чорного моря. 

М. К. Бородій. 
ЛЯЩ (АЬгатіз Ьгата) — риба ро¬ 
дини коропових. Довж. тіла пром. 
Л. до ЗО см, жива маса до 1,5 кг 
(іноді до 75 см і 8 кг). Тіло високе, 
дуже стиснуте з боків. Спина сіру¬ 
вато-зелена, боки сріблясті, плавці 
сірі, на кінці (крім грудних) чор¬ 
ні. Статевої зрілості досягає на 
4—7-му році життя. Для нересту 
(квітень — червень) заходить 
у заплави річок під час весняної 
повені. Ікру (до 350 тис.) прик¬ 
леює до рослинності. Дорослі осо¬ 
бини після нересту і мальки ско¬ 
чуються в лимани або річки. Л.— 
придонна риба, живиться безхре¬ 
бетними дна, зрідка рослинністю, 
молодь — зоопланктоном. Л. по¬ 
ширений, зокрема, у річках басей¬ 
нів морів Сх. Європи; напівпро- 
хідні форми Л. зустрічаються в 
лиманах та опріснених ділянках 
цих морів. Цінна пром. риба. 

Об’єкт риборозведення в природ¬ 
них водоймах і великих водосхо¬ 
вищах. 
ЛІЩЕНКО Петро Іванович [10 
(22).Х 1876, Саратов — 24.УІІ 
1955, Москва] — укр. і рос. рад. 
економіст, чл.-кор. АН СРСР (з 
1943), акад. АН УРСР (з 1945), 
засл. діяч науки РРФСР (з 1943). 
Закінчив фізико-матем. ф-т (1899) 
і екон. відділення юрид. ф-ту 
(1900) Петерб. ун-ту. З 1903 — 
приват-доцент цього ун-ту. В 1913 
—17 — професор Том. ун-ту. Піс¬ 
ля Великого Жовтня — на наук, і 
пед. роботі в Ростові-на-Дону, 
Москві й Києві (старший наук, 
співробітник Ін-ту економіки АН 
УРСР). Праці з економіки с. г.,агр. 
відносин та історії нар. г-ва СРСР. 
Осн. твір — « Історія народного 
господарства СРСР» (т. 1, 2. М., 
1956). Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1949. В Ін-ті економіки 
АН УРСР на базі особистої б-ки 
Л. створено наук, кабінет пам’яті 
П. І. Лященка. 
ЛЯЩУК Тимофій Андрійович 
(н. 24.III 1930, с. Оболонь, тепер 
Семенівського р-ну Полтав. обл.)— 
укр. рад. графік, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1969). Член КПРС з 1961. 
В 1957 закінчив Київ, худож. ін-т, 
вчився у В. Касіяна. Твори: серія 
«Слава БЛКСМ» (два варіанти: 
1957—58 та 1967), «Я люблю тебе, 
життяІ»(1961—62), « Бережіть мир» 
(1965), «Радянська славна Украї¬ 
на, будь преславна з роду в рід» 
(1967), «Можна все на світі виби¬ 
рати, сину, вибрати не можна 
тільки Батьківщину» (1968), «БАМ 
— артерія будов комунізму» 
(1975), «Шляхом Жовтня — до 
комунізму» (1978) та ін. З 1964 
викладає в Київ, худож. ін-ті (про¬ 
фесор — з 1978). 
/ІЬВА — річка в Ровен. обл. 
УРСР та в БРСР. Див. Моства. 
ЛЬВІВ — місто, обласний центр 
УРСР. Розташований у мальовни¬ 
чій місцевості на р. Полтві (прит. 
Бугу). 676 тис. ж. (1980). Поділя¬ 
ється на 5 міськ. районів. Л. ви¬ 
ник у 13 ст. В 2-й пол. 40 — на 
поч. 50-х рр. 13 ст. галицько-волин¬ 
ський князь Данило Галицький 
збудував замок на Княжій горі 
(тепер г. Високий Замок), названий 
ім’ям його сина Льва Даниловича. 
Вперше Л. згадується в давньорус. 
літописах, за уточнениміГ даними, 

Львів. Проспект В. І. Леніна. 

під 1256. У 1340 у Л.' вдерлося 
військо польс. короля Казимира 
III. Проте повстале населення на 
чолі з боярином Д. Дедьком вигна¬ 
ло загарбників. У 1349 Л. захопи¬ 
ли польс. феодали. В 1356 Л. на¬ 
дано магдебурзьке право. В 1370— 
87 Л.— під владою феод. Угорщи¬ 
ни. Починаючи з 14 ст. у Л. іс¬ 
нували вірменські колонії. У 80-х 
рр. 16 ст. виникло Львівське брат¬ 
ство. Трудящі Л. брали активну 
участь у визвольній війні укра¬ 
їнського народу 1648—54. Після 
1-го поділу Польщі (1772) Л. за¬ 
гарбала Австрія (з 1867 — Австро- 
Угорщина). В березні 1848 в місті 
відбулися великі демонстрації, в 
листопаді — Львівське збройне 
повстання 1848. В 70-х рр. 19 ст. 
у Л. почав розгортатися робітн. 
рух. У 1890 робітники Л. впер¬ 
ше на Україні святкували 1-е Трав¬ 
ня (див. Львівська маївка 1890). 
На початку 20 ст. з новою силою 
розгорнувся робітничий рух (див. 
Львівський загальний страйк бу¬ 
дівельників 1902). В 1901—03 Л. 
був одним з пунктів, через який 
нелегально переправляли в Росію 
ленінську газ. <Искра>. В 1902 у 
Л. вперше укр. мовою видано 
«Маніфест Комуністичної пар- 
тії>. Робітники Л. вітали револю¬ 
цію 1905—07 в Росії. Восени 1905 
відбувся заг. політ, страйк. У 
січні 1918 під впливом Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції відбувся Львівський політич¬ 
ний страйк 1918, який був складо¬ 
вою частиною заг. політ, страйку 
пролетаріату Австро-Угорщини. 
Восени 1918 владу в Галичині за¬ 
хопила укр. буржуазія, яка прого¬ 
лосила маріонеткову « Західноукра¬ 
їнську народну республіку». 21.XI 
1918 Л. загарбала бурж.-помі¬ 
щицька Польща. В 1935 був орга¬ 
нізований Львівський комітет 
боротьби проти фашистського 
терору. Трудящі Л. під керів¬ 
ництвом КПЗУ боролися про¬ 
ти окупантів та їхніх прислужни¬ 
ків — укр. бурж. націоналістів 
(див. Львівський страйк будівель¬ 
ників 1936, Львівський виступ 
робітників 1936). У Л. відбувся 
антифашистський конгрес дія¬ 
чів культури 1936. В 1939 Л. у 
складі Зх. України возз’єднано з 
УРСР. Під час Великої Вітчизн. 
війни в період нім.-фашист, окупа¬ 
ції Л. (ЗО.УІ 1941—27.УІІ 1944) 
загарбники зруйнували ряд важ¬ 
ливих пром. і культур, закла¬ 
дів, разом з укр. бурж. націона¬ 
лістами знищили в Янівському 
концтаборі понад 200 тис. мирних 
жителів різних національностей. 
Активний опір окупантам чинили, 
зокрема, антифашист. орг-ція 
«Народна гвардія» та ряд під¬ 
пільних груп. Л. був визволений 
внаслідок Львівсько-Сандомир- 
ської операції 1944. Місто наго¬ 
роджено орденом Леніна (1971). 
До возз’єднання зх. земель з 
УРСР пром-сть Л. була представле¬ 
на гол. чин. дрібними кустарними і 
напівкустарними підприємствами. 
За роки Рад. влади Л. перетворив¬ 
ся на значний індустр. центр краї¬ 
ни, пром. комплекс якого стано¬ 
вить маш.-буд., хім. і нафтохім., 
легка й харч, пром-сть та буд. ін¬ 
дустрія. У місті виникли (1961) 
перші в країні виробничі об’єднан- 
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н я — фірми. Провідна галузь 
промисловості —маш.-буд., у т. ч. 
вироби, автомобілів (,Львівський 
автобусний завод імені 50-річчя 
СРСР), підйомно-трансп. устат¬ 
кування {львівське виробниче 
об'єднання «Автонавантажувач*, 
львівське виробниче об'єднання 
«Конвейєр* імені 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, локомої иворем. з-д), радіо¬ 
електронної апаратури {львівське 
виробниче об'єднання «Кінескоп*, 
львівське виробниче об'єднання 
«Електрон*, Львівське виробничо- 
тех. об’єднання імені В. І. Лені¬ 
на), приладів (з-д «Львівприлад», 
львівське виробниче об'єднання 
«Мікроприлад* імені 60-річчя Ра¬ 
дянської України, наук.-тех. об’єд¬ 
нання «Термоприлад», з-д «Біо- 
фізприлад»), верстатів та інстру¬ 
ментів {Львівський завод фрезер¬ 
них верстатів, львівське виробни¬ 
че об'єднання «Алмазінструмент*, 
інструм. виробниче об’єднання), 
електротех. виробів (виробниче 
об’єднання «Іскра», ізоляторний 
з-д). Працюють також львівське 
виробниче об'єднання «Львівхім- 
сільгоспмаш* та львів. виробни¬ 
че об’єднання «Прикарпатпром- 
арматура». Розвинуті хім. і нафто- 
хім. (нафтопереробний та лако- 

Діана з фонтана на пло- фарбовий з-ди), мед. (львівське 
щі Ринок. Скульптор науково - виробниче об єднання 
Г. Вітвер. 1793. «Рема», хім.-фарм. з-д) і легка 

{львівське виробниче об'єднання 
«Прогрес*, виробничі об’єднання: 
трикотажне «Промінь», швейні — 
«Весна», «Маяк» і «Юність»; ба¬ 
вовнопрядильна, ткацька і шкі¬ 
ряно-галантерейна ф-ки) галузі. 
Численні підприємства харч, пром- 
сті {львівське виробниче об'єднан¬ 
ня кондитерської промисловості 
«Світоч*, виробниче об’єднання 
пивоварної пром-сті «Колос», м’яс¬ 
ний і жировий комбінати, 2 вино¬ 
робні та ін. з-ди, тютюнова, мака¬ 
ронна та парфюмерна ф-ки). Ви¬ 
роби. буд. матеріалів, меблів, 
картону, муз. інструментів. Скло¬ 

робні й керамічний з-ди. Л.— вели¬ 
кий трансп. вузол, у якому пере¬ 
тинаються лінії та потоки заліз- 
нич., автомоб. і повітр. транспорту. 
Л.— важливий культур, центр кра¬ 
їни. В 1978/79 навч. р. у Л. було 
105 заг.-осв. шкіл усіх видів (93,2 
тис. учнів), 8 муз., хореограф, і 
худож. шкіл, 29 профес.-тех. уч-щ 
(17,9 тис. учнів), 26 серед, спец, 
навч. закладів (31,5 тис. учнів), 
10 вищих навч. закладів (62,5 тис. 
студентів); Львівський універси¬ 
тет імені Івана Франка, Україн¬ 
ський поліграфічний інститут 
імені Івана Федорова, Львівсь¬ 
кий інститут прикладного та 
декоративного мистецтва. Львів¬ 
ська консерваторія імені М. В. 
Лисенка, політех., лісотех., зоо- 
вет., фіз. культури, мед. і тор- 
гово-екон. ін-ти (про названі вузи 
див. окремі ст.). В місті працюють 
Західний науковий центр АН 
УРСР, Укр. н.-д. ін-т поліграф, 
пром-сті, Метрології вимірюваль¬ 
них і керуючих систем всесоюз¬ 
ний науково-дослідний інститут. 
Всесоюзний конструкторсько-екс¬ 
периментальний ін-т автобусобуду- 
вання, Геологорозвідувальний ук¬ 
раїнський науково-дослідний ін¬ 
ститут, Епідеміології та мікро¬ 
біології львівський науково-дослід¬ 
ний інститут, Львівська астро¬ 
номічна обсерваторія, наук.-ви¬ 
робничі комплекси: приладобудів¬ 
ний, маш.-буд., геолого-геофіз. й 
с.-г. та ін. наук, установи і проект¬ 
ні орг-ції. У Л.— 378 масових б-к 
(фонд — бл. 15 млн. одиниць збері¬ 
гання), Бібліотека львівська нау¬ 
кова імені В. Стефаника, наук, 
б-ка Львів, ун-ту, 40 клубних за¬ 
кладів, 29 кінотеатрів, 52 кіно¬ 
установки з платним показом, 5 
театрів, обласна філармонія і 
цирк. В місті функціонує 1() му¬ 
зеїв, зокрема Львівський філіал 
Центрального музею В. 1. Лені¬ 
на, Львівський історичний музей 
(філіал — Галана Я. О. музей). 
Львівський музей українського 
мистецтва (відділи — худож.-ме¬ 
моріальні музеї О. Кульчицької 
та О. Новаківського), природни¬ 
чий музей АН УРСР, музей істо¬ 
рії релігії і атеїзму з філіалом у 
м. Червонограді, Львівська кар¬ 
тинна галерея з філіалами — му¬ 
зеєм-заповідником Олеський за¬ 
мок у с-щі Одеську Буського 
р-ну і Федорова І. музеєм та ка¬ 
плицею Боїмів у Л., Український 
музей етнографії та художнього 
промислу, літ.-меморіальний му¬ 
зей І. Я. Франка (див. Фран¬ 
ка 1. Я. музеї) та ін. 13 поза¬ 
шкільних установ: Палац і бу¬ 
динки піонерів і школярів, стан¬ 
ції юних техніків і натуралі¬ 
стів, екскурсійно-туристська стан¬ 
ція, дит. спорт, школи. У Л. є 
два вид-ва — «Каменяр* і видав¬ 
ничого об’єднання «Вища школа* 
при ун-ті. Виходять обл. газети 
«Вільна Україна*, «Львовская 
правда*, «Ленінська молодь», 22 
заводські й вузівські багатотираж¬ 
ки. Обл. радіомовлення й телеба¬ 
чення, телецентр. Л-ра стародав¬ 
нього Л. має спільні корені з куль¬ 
турою Київської Русі. Найдавніші 
пам’ятки писемності, пов’язані зі 
Л., належать до 15—17 ст. — 
«Львівське євангеліє» (1423), 
«Апостол* (вид. 1574 І. Федоро- 

вим), Львівський літопис (опубл. 
1839). У Л. проходила діяльність 
письменників і освітніх діячів 
16—17 ст. Г. Дорофеєвича, С. 
Зизанія, І. Борецького, 3. Ко- 
пистенського та ін. Початок новій 
укр. л-рі на Зх. Україні поклала 
діяльність «Руської трійці* — 
М. Шашкевича, І. Вагилевича і 
Я. Головацького. З 1848 у Л. 
почали виходити укр. газети і 
журнали. Ще на поч. 19 ст. у Л. 
поширювались твори І. Котлярев¬ 
ського, у 40—60-х рр.— твори 
ін. письменників з Наддніпрян¬ 
ської України: Г. Квітки-Осно- 
в’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевчен¬ 
ка, Марка Вовчка. Велику роль 
у громадсько-політичному і літ. 
житті Л. відіграла діяльність І. 
Франка, який жив тут з 1875, та ін. 
революц.-демократичних діячів — 
М. Павлика, О. Терлецького. У 
1873 було засн. Літ. т-во ім. Т. Г. 
Шевченка (з 1893 — Наукове то¬ 
вариство імені Шевченка). В про¬ 
гресивних укр. журналах «Друг* 
(1874—11), «Громадський друг*— 
«Дзвін* — «Молот* (1878—79), 
«Світ* (1881—82), «Народ* (1890 
—95), «Житє і слово* (1894—97) 
пропагувались ідеї соціального і 
національного визволення. З 1886 
у Л. діяло Наукове т-во ім. А. 
Міцкевича. Значну роль у роз¬ 
витку літ. і сусп. думки відіграв 
«Літературно-науковий вістник*, 
особливо в перший демократичний 
період, коли в редколегії провідне 
місце посідали І. Франко та В. 
Гнатюк. У Л. деякий час працю¬ 
вав Ю. Федькович. Тут здобували 
освіту Л. Мартович, О. Мако- 
вей, С. Ковалів, Т. Бордуляк, 
А. Крушельницький, Б. Антонич. 
В 19 — на поч. 20 ст. у Л. жили 
й працювали відомі польс. пись¬ 
менники С. Гощинський, А. Ас- 
ник, М. Конопніцька, А. Фредро, 
Я. Каспрович, Л. Стафф. Польс. 
видання — газети «Праца» («Пра¬ 
ця»), «Кур’єр львовскі» («Львів¬ 
ський кур’єр»), «Пшияцель лю¬ 
ду» («Друг народу») та ін.— по¬ 
пуляризували твори передових 
польс. і укр. письменників. У Л. 
було здійснено ряд видань {«Дріб¬ 
на бібліотека*, 1878—80; «Бібліо¬ 
тека найзнаменитіших повістей», 
1881—91, та ін.), в яких вийшли 
твори видатних укр., рос., а також 
зарубіжних письменників в укр. 
перекладах. З 1927 почав виходити 
революц. журн. «Вікна*. У 1929 
виникла орг-ція пролет. письмен¬ 
ників «Горно*. Видавався також 
журн. «Нові шляхи*. У своїх 
творах революц. і прогресивні 
письменники Л. виступали за воз-. 
з’єднання Зх. України з Рад. 
Україною, викривали капіталі¬ 
стичний гніт, проводили непри¬ 
миренну боротьбу проти бурж. 
націоналістів. 
У Л. жили й працювали Я. Галан, 
С. Тудор, О. Гаврилюк, П. Коз- 
ланюк, Ю. Мельничук, В. Гжиць- 
кий, А. Шми^ельський, А. Воло- 
щак, письменники старшого по¬ 
коління — М. Яцків, Д. Лукія- 
нович, П. Карманський, М. Руд- 
ницький, літературознавці В. Гна¬ 
тюк, Ф. Колесса, В. Щурат, М. 
Возііяк, К. Студинський та ін. 
У Л. працює обласна орг-ція Спіл¬ 
ки письменників України, вида¬ 
ється респ. літ.-художній та гро* 
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мадсько-політ. журн. <Жовтень>. 
Найдавніші пам’ятки архітекту¬ 
ри Л. збереглися в руїнах (Висо¬ 
кий замок, кін. 13 — поч. 14 ст.), 
у перебудованому вигляді (костьо¬ 
ли Марії Сніжної та Іоанна Хре¬ 
стителя, обидва 13—14 ст.; П’ят- 
ницька церква, кін. 14 ст., з висо¬ 
комистецьким іконостасом серед. 
17 ст.) або у фрагментах, що їх 
включено в пізніші споруди (церк¬ 
ва Миколая, кін. 13 ст.; Вірменсь¬ 
кий собор, 1363, арх. Дорінг, до¬ 
будови 17 ст., арх. Келар; 20 ст.— 
арх. Ф. Менчинський). Після по¬ 
жежі 1381 Л. відбудовувався за 
регулярним плануванням з пря¬ 
мокутною мережею вулиць, квад¬ 
ратною Ринок площею, з готичною 
ратушею в центрі (знищена поже¬ 
жею 1527), будівлями в стилях — 
готики (кафедральний собор, 
1360—1493, арх. П. Штехер, И. 
Гром і А. Рабіш; реставрація — 
18 і 19 ст.; фрагменти стіни т. з. 
старого арсеналу, Порохова й Шев¬ 
ська башти), Відродження [капли¬ 
ці — Боїмів, 1609—15; Кампіанів, 
поч. 17 ст.; іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Відродження, т. 2, 
с. 272—273; Трьох святителів, 1578 
—91, арх. П. Красовськищ Ус¬ 
пенська церква, 1629, арх. П. Рим¬ 
лянин і В. Капинос; дзвіниця (баш¬ 
та) Корнякта, 1572—82, арх. П. 
Барбон, реставрація в 17—18 ст.; 
іл. див. на окремому аркуші до ст. 
Архітектура, т. 1 , с. 224—225]; 
барокко (костьоли — кармеліток 
босих, 1644, арх. Д. Б. Джізлені; 
кармелітів босих, 1634, арх. Я. 
Покорович; єзуїтів, 1610—ЗО; До¬ 
мініканський, 1745, арх. Ян де. 
Вітте; ансамбль Бернардинського 
монастиря, 17 ст.; Королівський 
арсенал, 1-а пол. 17 ст.; собор св. 
Юра, 1744—70, арх. Б. Меретин, 
С. К. Фессінгер, різьблення — 
1768—70, скульптор Пінзель), 
класицизму (ратуша на пл. Ринок, 
1827—35, арх. Й. Маркль і Ф. 
Трешер, перебудована; Оссолінеум, 
тепер 6-ка АН УРСР, 1823—33, 
арх. П. Нобіле і Ю. Бем; укр. 
драм, театр ім. М. Заньковецької, 
1837—42, арх. Л. Піхль, Й. Зальц- 
ман). З 2-ї пол. 19 ст. Л. забудо¬ 
вували еклектичними й стилізо¬ 
ваними спорудами (політех. ін-т, 
1872—77, арх. Ю. О- Захаревич; 
Галицький сейм, тепер ун-т ім. 
І. Франка, 1877—81, арх. Ю. Гох- 
бергер; театр опери та балету ім. 
І. Франка, 1897—1900, арх. 3. 
Горголевський; будинок кол. стра¬ 
хового т-ва «Дністер», 1905, арх. 
І. та Л. Левинські, О- Лушпинсь- 
кий, Т. Обмінський; поштамт, 
1921—22, арх. Т. Бальдвін-Ра- 

Львів. Ріг площі Ринок та вулиці 
Ставропігійської. 

мулт). За рад. часу у Л. спо¬ 
руджено нові житлові райони 
(по вулицях Богдана Хмельниць¬ 
кого, 1962—73, арх. М. Мікула, 
Я. Назаркевич; Терешкової, 1965— 
70, арх. Л. Нівіна; «Срібляс¬ 
тий», 1975—79, арх. 3. Підлісний, 
Нівіна, С. Землянкін; Держ. пре¬ 
мія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1980), житл. і громад, будівель 
(Палац культури ім. Ю. О. Гага- 
ріна, 1961, арх. Нівіна; нові кор¬ 
пуси політех. ін-ту, 1964—72, арх. 
Р. Липка, О. Рудницький, В. Си¬ 
доренко, М. Мікула, П. Мар’єв, 
Г. Козюра, Р. Юхтовський та ін.), 
обчислювальний центр (1969, арх. 
М. Вендзилович), готель «Львів» 
(1969, арх. А. Консулов, П. Конт, 
Нівіна), музей Прикарпатського 
військ, округу (1974, арх. В. Гуко- 
вич і А. Симбірцева), комплекс обл. 
лікарні (1979, арх. Ю. Берблян, 
3. Підлісний та Л. Кутна), авто¬ 
вокзал (1980, арх. В. Мохновсь- 
кий, М. Сагайдахівський, М. Сто- 
ляров і В. Бойків). Пам’ятники: 
A. Міцкевичу (1905—06, скульп¬ 
тори А. Попель і М. Паращук), 
B. І. Леніну (1952, скульптор С. 
Меркуров, арх. В. Шарапенко, 
І. Француз), І. Франку (1964, 
скульптори В. Борисенко, Д. Крва- 
вич, Е. Мисько, В. Одрехівський, 
Я. Чайка, арх. О. Шуляр), В. Сте- 
фанику (1971, скульптор В. Ско- 
лоздра, арх. Вендзилович), Я. 
Талану (1972, скульптори О. Пи- 
лєв, О. Охріменко та В. Усов, арх. 
В. Блюсюк), І. Федорову (1978, 
скульптори Борисенко, В. Подоль- 
ський, арх. А. Консулов); архіт.- 

. скульптурний комплекс кладови¬ 
ща рад. воїнів Холм Слави (1958, 
арх. О. Натальченко, Г. Швецько- 
Вінецький та І. Персиков, скульп¬ 
тори М. Лисенко, В. Подольсь- 
кий, В. Форостецький), Мону¬ 
мент бойової слави військ Прикар¬ 
патського військ, округу (1970, 
скульптори Д. Крвавич, Е. Мись¬ 
ко, Я. Мотика, арх. Вендзило¬ 
вич та ін.). 
З пам’яток образотворчого мист. 
у Л. збереглися фрагменти на¬ 
стінного живопису 14—15 ст. у 
Вірменському соборі (художник 
Андрій); з 16 ст. є відомості про 
Львів, цехи малярів, скульпторів, 
золотарів. У 17—18 ст. у Л. пра¬ 
цювали живописці Корунки, М. 
Петрахнович, О. Ляницький, Лу- 
кашевичі, гравер Н. Зубриць- 
кий, скульптор Пінзель; у кін. 
18 — на поч. 19 ст.— живописець 
Л. Долинський. У 1822 в місті за¬ 
сновано першу на Україні літо¬ 
графічну майстерню. В 1898 бу¬ 
ло створено «Товариство розвою 
руської штуки» (художники К. 
Устиянович, Т. Копистинський, 
Я. П строк, М. Івасюк, О. Нова- 
ківський, О. Курилас), 1905 — 
«Товариство прихильників укра¬ 
їнської літератури, науки і мис¬ 
тецтва», у виставках якого брали 
участь І. Бурячок, М. Жук, Ф. 
Красицький, І. Макушенко та ін. 
В кін. 19 — в 20 ст. у Л. працю¬ 
вали укр. митці І. Трут, Г. Кузне- 
вич, М. Паращук, А. Попель, 
І. Севера, О. Кульчицька, А. 
Монастирський, Л. Левицький. 
У Л. жили польс. художники А. 
Гротгер, Ю. Коссак та ін. Серед 
сучас. митців Л.: В. Манастир¬ 
ський, Е. Мисько, Ф. Бриж, С. 

Караффа-Корбут, Д. Крвавич, В. 
Патик та ін. 
Муз. життя Л. почало розвивати¬ 
ся в 13—14 ст. В 16 ст. у Львів, 
братстві культивувався багатого¬ 
лосий (партесний) спів, який поши¬ 
рювався по всій Україні та Росії. 
В 1700 у Львові вперше на Ук¬ 
раїні надруковано «Ірмологіон» 
з нотами. З кін. 18 ст. роз¬ 
вивалося концертне життя. В 
19 ст. прилюдні симф. концерти і 
концерти квартетної музики влаш¬ 
товував К. Ліпінський. На гастро¬ 
лі до Л. приїздили Ф. Ліст, Г. 
Венявський, А. Рубінштейн, Й. 
Брамс, на поч. 20 ст.— Г. Малер, 
Р. Штраус, Р. Леонкавалло, М. 
Лисенко, М. Равель, Б. Барток та 
ін. В 19 ст. почали діяти муз. 
т-во св. Цецілії (1826—29, створе¬ 
не сином В. А. Моцарта Ф. К. В. 
Моцартом), Галицьке музичне то¬ 
вариство (з 1838), укр. муз.-хоро¬ 
ві т-ва «Торбан» (1870), <Боян> 
(1890), польс. муз. т-ва (з 1870-х 
рр.) та ін. В муз. житті значну 
роль відігравала творчість укр. 
композиторів М. Вербицького, І. 
Лаврівського, А. Вахнянина, В. 
Матюка, Д. Січинського, О. Ни- 
жанківського та ін. У 1902 ство¬ 
рено філармонію, 1903 — Со¬ 
юз співацьких і музичних това¬ 
риств (з 1907 — Музичне това¬ 
риство імені М. Лисенко) і Ви¬ 
щий музичний інститут. З 1900 
у Л. працював Великий театр, 
в якому почали діяльність співа¬ 
ки С. Крушельницька, Я. Короле- 
вич-Вайдова, О. Мигиуга, А. Ді- 
дур та ін. В 20—30-х рр. почали 
працювати композитори В. Бар- 
вінський, А. Солтис, М. Ко- 
лесса, Н. Нижанківський, Ю. Коф- 
лер. У 1939—41 у Львів, консер¬ 
ваторії викладав укр. співак і 
педагог Р. Любинецький. У 1939 
було створено держ. філармонію 
з симф. оркестром, хоровою капе¬ 
лою <Трембіта>, Будинок нар. 
творчості, філіал Ін-ту фольклору 
УРСР. У 1947 відкрито театр муз. 
комедії (з 1954 — в Одесі). В 
місті — Львівська консерваторія 
ім. М. В. Лисенка, Львівський 
театр опери та балету ім. Ів. 
Франка, середня муз. школа-ін- 
тернат ім. С. Крушельницької, муз. 
ч-ще, музично-педагогічне уч-ще, 
дит. муз. шкіл. Зі Л. пов’язана 

діяльність укр. рад. композитора 
нар. арт. СРСР С. Людкевича. 
Львів, обл. орг-цію Спілки ком¬ 
позиторів України створено 1940. 
В 17 ст. у Л. вперше на Україні 
виник шкільний театр. З 1776 
тут працював постійний міський 
театр з нім. і польс. трупами, 
з яким пов’язана діяльність В. 
Богуславського, Я. Н. Камінсь- 
кого, Ю. Ельснера, К. Ліонсько¬ 
го, Т. Павликовського. В 1842—52 
діяв укр. драм, гурток, а з 1864 — 
Театр товариства «Руська бе¬ 
сіда», що існував до 1924. З 1900 
діяв новий польс. театр. В 1927— 
28 працював Театр імені І. Котля¬ 
ревського, 1925—39 — Театр 
імені І. Тобілевича. Тепер у Л. 
працюють драм, театри: Львівсь¬ 
кий український драматичний 
театр імені М. Заньковецької, 
Львівський російський драматич¬ 
ний театр Радянської Армії, 
Львівський театр юного глядача 
імені М. Горького, Львівський 

ЛЬВІВ 

Пам’ятник І. Франку. 
Скульптори В. Н. Бо¬ 
рисенко, Д. П. Крвавич, 
Е. Пч Мисько, В. П. 
Одрехівський, Я. І. 
Чайка, архітектор А. М. 
Шуляр. 1964. 

Порохова башта. 
1554-56. 

Домініканський 
костьол. Архітектор 
Ян де Вітте. 1745. 
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ЛЬВІВСЬКА 
АСТРОНОМІЧНА 
ОБСЕРВАТОРІЯ 

Будинок Львівської 
братської друкарні і 
школи. 

театр ляльок. Іл. див. також на 
окремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: История городов и сел Украин- 
ской ССР. Львовская область. К.,1978; 
Нельговський Ю. П., Шуляр А. М. 
Львів. Історико-архітектурний нарис. 
К., 1969; Вуйцик В. С. Львівський 
державний історико-архітектурний за¬ 
повідник. Львів, 1979; Швед М. І. 
Львів. Львів, 1978. 

Г. Й. Бондровський 
(заг. відомості, економіка), 

Л. 3. Мазепа (музика, театр), 
С. К. Кілессо, Г. Н. Логвин 

(архітектура). 
ЛЬВГВСЬКА АСТРОНОМІЧНА 
ОБСЕРВАТОРІЯ, Астрономічна 
обсерваторія Львівського держав¬ 
ного університету — н.-д. і учбо¬ 
ва установа. Засн. 1769—71. З 
1907 розміщена в центр, частині 
міста. До складу Л. а. о. вхо¬ 
дить також спостережна станція, 
розташована в с-щі Брюховичі 
поблизу Львова. Осн. інструмен¬ 
ти: 48-см рефлектор, 20-см рефрак¬ 
тор, хромосферно-фотосферний те¬ 
лескоп, дві астрокамери, меніс¬ 
ковий фотогеліоіраф та ін. Гол. на¬ 
прями наук, роботи: дослідження 
нестаціонарних зір і туманностей; 
вивчення фіз. процесів на Сонці 
та служба Сонця; електрофотомет- 
ричні спостереження штучних су¬ 
путників Землі; теоретична астро¬ 
фізика. З Л. а. о. пов’язана діяль¬ 
ність В. Є. Степанова, М. С. 
Ейгенсона та ін. О.О. Логвиненко. 

ЛЬВГВСЬКА БРАТСЬКА ДРУ¬ 
КАРНЯ. Заснована Львівським 
братством 1585 (до Л. б. д. 
увійшло викуплене у лихваря дру¬ 
карське устаткування І. федоро- 
ва). В 16—18 ст. Л. б. д. віді¬ 
грала значну роль в боротьбі 
укр. народу проти націонал, гно¬ 
блення й насадження уніатства, 
в розвитку освіти на зх.-укр. зем¬ 
лях. Крім церк.-богослужбових 
книжок, вона друкувала і навч. 
л-ру. В 1591 вийшли «Адельфо- 
тес» і збірка віршів «Просфони- 

ма». Значними тиражами (до 7 
тис. прим.) випускалися букварі, 
друкувалися вірші П. Беринди, 
драм, твори А. Скольського, І. Вол- 
ковича, твори М. Козачинського 
та ін. В Л. б. д. працювали ви¬ 
датні майстри-друкарі І. Куното- 
вич, Д. Кульчицький, В. Став- 
ницький та ін. Існувала до 1788. 
Літ.: Исаевич Я. Д. Роль братств 
в издании и распространении книг на 
У крайнє и в Белоруссии (конец XVI — 
XVIII в.). В кн.: Книга и графика. 
М., 1972. Я. Д. Ісаєвич. 

ЛЬВГВСЬКА БРАТСЬКА шкб- 
ЛА — навч. заклад, перша брат¬ 
ська школа на Україні. Засн. її бл. 
1585 діячі Львівського братства 
Ю. Рогатинець, І. Рогатинець, І. 
Красовський та ін. Статут Л. б. ш. 
(•«Порядок шкільний») — видатна 
пам’ятка передової пед. думки. 
Він передбачав демократичні ос¬ 
нови організації школи. До Л. б. 
ш. приймали дітей різних станів 
зі Львова та з ін. міст і сіл Укра¬ 
їни. Молодші школярі навчалися 
грамоти, старші (спудеї) вивчали 
старослов’ян., грец. і лат. мови, 
граматику, риторику і поетику, 
елементи філософії. Школа була й 
осередком розвитку хорового спі¬ 
ву та укр. шкільного театру. В 
1591 була надрукована грецько- 
старослов’ян. граматика <Адель- 
фотес>, складена учнями школи 
й учителем Арсенієм Еласонсь- 
ким. У різний час ректорами й 
учителями тут були С. Зизаній, 
Я. Зизаній, Ф. Касіянович, І. Бо¬ 
рецький, П. Беринда, Г. Дорофеє- 
вич, І. Трофимович-Козловський, 
С. Косов, В. Ушакевич, Ф. Сидо¬ 
рович та ін. Гетьман П. Сагайдач¬ 
ний заповів значні кошти на пот¬ 
реби школи. Л. б. ш. справила вели¬ 
кий вплив на розвиток освіти не 
тільки на Україні, а й у Білорусії, 
Молдавії та ін. Вона виховала ба¬ 
гатьох відомих громад, і культур, 
діячів (Є. Плетенецький, К. Ме- 
запета, І. Югасевич та ін.). Керів¬ 
ники Л. б. ш. намагалися перетво¬ 
рити її на вищий навч. заклад, од¬ 
нак у 2-й пол. 17 ст. школа за¬ 
непала, а у 80-х рр. 18 ст. пере¬ 
стала існувати. 
Літ.: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль 
в розвита української культури 
ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1966. Я. Д. Ісаєвич. 
ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНЙЦЯ. Ор- 
ганізована 1939 після возз’єднан¬ 
ня Зх. України з УРСР. В 1953 
об’єднана з Ковельською з-цею 
та Чернівецьким відділенням Ки¬ 
шинівської з-ці. Проходить тери¬ 
торією Львів., Ровен., Волин., 
Терноп., Івано-Фр., Закарп., 
Чернів. та частково Житомир, 
обл. (УРСР), Брест, обл. (БРСР) 
та Молд. РСР. До складу Л. з. 
входить 5 відділень. Управління 
міститься у Львові. На території 
сучас. району дії Л. з. першою 
було збудовано 1861 двоколійну 
дільницю Перемишль — Львів; 
1871 її продовжено до Підволо- 
чиська; 1866 відкрито лінію Львів 
— Ходорів — Івано-Франківськ — 
Коломия — Чернівці; 1887 — 3дол- 
бунів — Ровно — Ковель; 1902 — 
лінію Олевськ — Сарни — Ковель. 
Залізничники Л. з. відіграли про¬ 
відну роль у 30-тисячному страйку 
львівських пролетарів (1905). За 
роки Рад. влади на Л. з. проведе¬ 
но великі роботи по відновленню 
і тех. переозброєнню з-ці. Майже 

весь обсяг вантажообороту вико¬ 
нується із застосуванням тепло¬ 
возної й електровозної тяги. По 
Л. з. здійснюються транзитні 
зв’язки з ін. європ. соціалістич. 
країнами та з деякими капіталі¬ 
стичними країнами. Найбільшу пи¬ 
тому вагу у транзитних перевезен¬ 
нях посідають руда, вугілля, чорні 
метали, нафта та нафтопродукти, 
машини та зерно. В 1979 Л. з. пе¬ 
ревезено бл. 99 млн. пасажирів. 
Л. з. нагороджено орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1972). 
ЛЬВГВСЬКА КАРТЙННА ГАЛЕ¬ 
РЕЯ — зібрання творів зх.-євро¬ 
пейського, укр. та рос. мистецтва. 
Засн. 1907. До 1939 мала назву 
«Музей наро довий». У складі Л. 
к. г.— відділи зарубіж. та вітчизн. 
мистецтва 13—20 ст. Серед її 
експонатів —твори італійських (Ті- 
ціан), голл. (М. Гоббема, Я. Ско- 
рель), нім. (А. Р.Менгс, А. Ка- 
уфман), ісп. (Ф. Гойя), франц. 
(Ж. Л. Давід), бельг. (К. Меньє) 
митців 14—20 ст. Широко представ¬ 
лено мист. Польщі (Я. Матейко, 
Ю. Коссак, Я. Станіславський),Че- 
хословаччини (К. Шкрета, Я. Ку¬ 
пецький), Угорщини (І. Ревес). 
Відділи російського дожовтневого 
(І. Айвазовський, М. Ге, В. Вере- 
щагін та ін.) і рад. мистецтва (Б. 
Йогансон, М. Касаткін, П. Кон- 
чаловський, М. Манізер та ін.) 
відкрито 1950. Л. к. г. має філіа¬ 
ли: Каплиця Боїмів — пам’ятка 
архітектури поч. 17 ст.; Му¬ 
зей І. Федорова, музей-заповідник 
13—18 ст. Олеський замок. 
Літ.: Львівська картинна галерея. 
Альбом. К., 1977. О. М. Пеленська. 

ЛЬВІВСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ 
імені М. В. Лисенка, Львівська 
державна консерваторія імені 
М. В. Лисенка — вищий музич¬ 
ний навч. заклад системи М-ва 
культури УРСР. Організована 
1939 на базі Вищого музичного 
інституту ім. М. Лисенка й 
консерваторій Польс. муз. т-ва та 
імені К. Шимановського. Л. к. 
1944 надано ім’я М. Лисенка. 
Діють композиторський, історико- 
теор., вокальний, фортепіанний, 
оркестровий і диригентський ф-ти, 
що об’єднують 16 кафедр; є денна, 
вечірня, заочна й підготовча фор¬ 
ми навчання. При консерваторії — 
оперна, вокальна та дит. муз. 
10-річна студії; бібліотека (140 
тис. одиниць зберігання). В 
1980/81 навч. році — бл. 900 сту¬ 
дентів. З Л. к. пов’язана твор¬ 
ча діяльність композиторів В. 
Барвінського (директор 1939 — 
40), нар- арт. СРСР С. Людкеви- 
ча, нар. артистів УРСР М. Ко- 
лесси (директор 1953—65), А. 
Кос-Анатольського, засл. діячів 
мист. УРСР — А. Солтиса, Р. 
Сімовича, Є. Козака, Д. Задора, 
альтиста 3. Дашака (з 1965 — 
ректор), укр. педагога і співа¬ 
ка Р. Любинецького та ін.; спі¬ 
ваків — нар. арт. СРСР П. Кар- 
малюка, засл. діяча мист. УРСР 
С. Крушельницької, нар. арт. 
СРСР О. Гая, польс. музикан¬ 
тів Ю. Кофлера, Л. Мюнце- 
ра, 3. Лісси, А. Хибінського та 
ін. Серед випускників Л. к.: ди¬ 
ригенти — нар. арт. СРСР С. 
Турчак, нар. артисти УРСР А. 
Кушніренко, І. Лацанич, Д. Пе¬ 
лехатий; співаки — нар. артисти 



269 
УРСР О. Врабель, Т. Дідик, Ма¬ 
рія, Ніна й Даниїла Байко; чима¬ 
ло інструменталістів-виконавців 
стало лауреатами й дипломанта¬ 
ми міжнар., всесоюзних і респ. 
конкурсів. Л. 3. Мазепа. 
ЛЬВГВСЬКА МАЇВКА 1890 — 
перша маївка на Україні. В берез¬ 
ні 1890 у Львові було створено 
Робітн. к-т для підготовки святку¬ 
вання 1-го Травня. 1.У біля місь¬ 
кої ратуші зібралося понад 4 тис. 
робітників. В одноголосно прийня¬ 
тій резолюції вони вимагали скоро¬ 
чення робочого дня, заборони ди¬ 
тячої праці, створення легальних 
робітн. спілок, свободи друку, 
запровадження заг. виборчого пра¬ 
ва. Маївка показала значне зро¬ 
стання класової свідомості львів. 
робітників. 
ЛЬВГВСЬКА ОБЛАСНА пар¬ 
тійна ОРГАНІЗАЦІЯ — одна з 
обласних організацій Комуністич¬ 
ної партії України. Створена 
восени 1939, після возз’єднання 
Зх. України з УРСР. Комуністич¬ 
ні орг-ції на тер. сучас.Львів, об¬ 
ласті виникли й почали діяти в 
ході революц. боротьби трудящих 
за своє соціальне і нац. визволен¬ 
ня під впливом Великого Жовтня. 
Вони ввійшли до складу створе¬ 
ної 1919 Компартії Сх. Галичини 
(з 1923 — Комуністична партія 
Західної України), під керівницт¬ 
вом якої проходили революц. 
виступи нар. мас (зокрема Дро¬ 
гобицьке збройне повстання 1919, 
Галицький робітничий * страйк 
1921, Заболотівська першотрав- 
нева демонстрація 1924, Львів¬ 
ський виступ робітників 1936). 
Після возз’єднання зх.-укр. зе¬ 
мель з УРСР у листопаді — грудні 
1939 на Львівщині було створено 
парт, орг-ції, які розгорнули ве¬ 
лику орг. роботу по будівництву 
нового, соціалістичного життя. 
23.IV 1940 у Львові відкрилася 
1-а обл. парт, конференція. На 
той час Л. о. п. о. налічувала 
3776 комуністів. Під керівницт¬ 
вом парт, орг-цій в області швид¬ 
ко відбудовувалося на соціалістич¬ 
ній основі нар. г-во. Парт, орг-ції 
очолили рух селян-бідняків за 
створення колгоспів. На 1.УІ 1941 
8,1% сел. г-в Львівщини об’єд¬ 
нались у 296 колгоспів. Широко 
розгорнулося культур, будівниц¬ 
тво. В червні 1941 обл. парт, 
орг-ція налічувала 8286 комуні¬ 
стів. Під час нападу гітлерівської 
Німеччини на СРСР Львівщина, 
як прикордонна область, одна з 
перших зазнала фашист, навали. 
Парт, орг-ція мобілізувала трудя¬ 
щих на подання активної допомо¬ 
ги Червоній Армії. Понад 80% ко¬ 
муністів Л. о. п. о. пішли добро¬ 
вольцями до Червоної Армії. Під 
час нім.-фашист, окупації кому¬ 
ністи Львівщини очолили боротьбу 
трудящих проти іноземних за¬ 
гарбників та їхньої агентури — 
укр. бурж. націоналістів. Восени 
1941 в області виникли перші під¬ 
пільні групи, які через рік об’єд¬ 
налися в підпільну орг-цію <На¬ 
родна гвардія>. 
Діяли й ін. підпільні групи і пар¬ 
тизанські загони, організаторами 
яких були комуністи і комсомоль¬ 
ці, зокрема підпільна орг-ція 
«Визволення Вітчизни*. Підпіль¬ 
ники області підтримували зв’яз¬ 

ки з партизан, загоном Д. М. Мед- 
ведева, з’єднаннями С. А. Ков¬ 
пака і М. І. Наумова. 
Після визволення Львівщини від 
окупантів (жовтень 1944) парт, 
орг-ція розгорнула роботу по мобі¬ 
лізації трудящих на швидку від¬ 
будову нар. г-ва, на здійснення 
глибоких соціалістичних перетво¬ 
рень. У боротьбі за розв’язання 
цих завдань парт, орг-ції швидко 
зростали. Зміцненню Л. о. п. о. 
сприяла велика допомога з боку 
ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У. 
Протягом 1944—1945 в область 
на парт., рад. і госп. роботу бу¬ 
ло направлено багато комуністів. 
На 1.1 1946 Л. о. п. о. налічу¬ 
вала 7389 чол. Під керівництвом 
обл. парт, орг-ції успішно здій¬ 
снювався план індустріалізації 
Львівщини. За порівняно корот¬ 
кий час тут виникли нові га¬ 
лузі пром-сті: приладобудування, 
машинобудування, радіотех., елек- 
тротех., хімічна. Значну роботу 
провела парт, орг-ція по введенню 
в дію і розвитку Львівсько-Волин¬ 
ського вугільного басейну. Постій¬ 
ну увагу Л. о. п. о. приділяла 
соціалістичній перебудові с. г., 
зміцненню сільс. парт, орг-цій. 
Тільки протягом 1948 з Львова та 
райцентрів на роботу в село були 
направлені 663 комуністи, що да¬ 
ло змогу створити тут 87 нових 
первинних парт, орг-цій. У 1950 
в області було завершено суціль¬ 
ну колективізацію с. г. Широко 
розгорнулася культур, революція. 
Значних успіхів було досягнуто, 
зокрема, у справі розвитку вищої 
і середньої освіти. Парт, орг-ції 
неослабну увагу приділяли пи¬ 
танням ідеологічної роботи, вихо¬ 
вуючи трудящих у дусі дружби 
народів і пролет. інтернаціоналіз¬ 
му. Перші соціалістичні перетво¬ 
рення відбувалися в умовах гост¬ 
рої класової боротьби із залишка¬ 
ми експлуататорських класів, роз¬ 
громлених націоналістичних банд. 
Керуючись рішеннями XXIII— 
XXV з’їздів КПРС, з’їздів Компар¬ 
тії України, Л. о. п. о. розгорнула 
наполегливу роботу по дальшому 
піднесенню нар. г-ва і культури, 
по підвищенню добробуту трудя¬ 
щих. Значно зросла її роль у роз¬ 
в’язанні госп.-політ, та ідейно- 
виховних завдань; понад 70% ко¬ 
муністів зайняті безпосередньо на 
виробництві. Л. о. п. о. не раз ви¬ 
ступала ініціатором патріотичних 
починів. Так, напередодні XXII 
з’їзду КПРС на Львівщині виник¬ 
ли перші рад. виробничі об’єднан¬ 
ня — фірми. На багатьох підприєм¬ 
ствах країни впроваджено схвале¬ 
ний ЦК КПРС 1975 досвід роботи 
парт, орг-цій Львів, області по 
розробці і впровадженню комп- 

Львівська область. 
Краєвид поблизу міста Сколе. 

лексної системи управління якіс¬ 
тю продукції. В 1979 ЦК КПРС 
схвалив розроблену і впровадже¬ 
ну на Львівщині потоково-цехову 
систему ведення молочного тварин¬ 
ництва. Важливу роль у виконанні 
нар.-госп. планів та ідейно-вихов¬ 
ній роботі відіграють тісні зв’язки 
Л. о. п. о. з парт, орг-ціями Улья¬ 
новської області, Алтайського 
краю, Ростова-на-Дон у, областей, 
міст і районів ін. республік та 
братніх соціалістичних країн. 
Парт, орг-ції області проводять 
цілеспрямовану роботу по вдоско¬ 
наленню форм і методів комуніс¬ 
тичного виховання трудящих. Ши¬ 
року програму діяльності обл. 
парт, орг-ції в цьому напрямі 
накреслив ЦК КПРС у постанові 
«Про політичну роботу серед на¬ 
селення Львівської області» (1971). 
Обл. парт, орг-ція виховала бага¬ 
тьох передовиків і новаторів ви¬ 
робництва, з них 86 присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Пра¬ 
ці. Після укрупнення і реорганіза¬ 
ції районів (1957—59 і 1962) та 
об’єднання Львів, і Дрогобицької 
областей (1959) Л. о. п. о. об’єд¬ 
нує 6 міських і 24 районні парт, 
орг-ції, в яких налічується 111 тис. 
комуністів (на 1.1 1980). За час 
існування Л. о. п. о. відбулося 
18 обласних парт, конференцій. 
У різний час обласну парт, орг-цію 
очолювали І. С. Грушецький, 3. Т. 
Сердюк, М. К. Лазуренко, В. С. 
Куцевол та ін. Активним помічни¬ 
ком парт, орг-ції є обл. комсомоль¬ 
ська орг-ція, до складу якої вхо¬ 
дять 368 000 юнаків і дівчат (на 
1.1 1980). Понад 10 тис. молодих 
львів’ян брали участь в освоєнні 
цілинних і перелогових земель, бл. 
2 тис. посланців Львівщини буду¬ 
вали в Донбасі шахти «Львівсь- 
ка-комсомольська», «Дрогобицька- 
комсомольська», тисячі вихован¬ 
ців комсомольської орг-ції області 
ударно працюють на БАМі та 
ін. новобудовах комунізму. Орга¬ 
ном Л. о. п. о. є газ. <Вільна Ук¬ 
раїна* і <Львовская правда>. Про 
розвиток економіки і культури 
області див. також Львівська об¬ 
ласть. 
Літ.: Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Нариси істо¬ 
рії Львівської обласної партійної орга¬ 
нізації. Львів, 1980. В. Ф. Добрик. 

львГвська Область—у складі 
Української РСР. Утворена 4.XII 
1939 в результаті возз’єднання 
зх.-укр. земель в єдиній Україн¬ 
ській Рад. державі. Розташована 
на Зх. республіки. В області — 
20 районів, 487 сільрад, 39 міст, 
36 с-щ міськ. типу. Карти див. на 
окремому аркуші, с. 192—193. 
Природа. Природні умови Л. о. 
відзначаються різноманітністю, зу¬ 
мовленою положенням її в межах 
двох геоструктурних регіонів — 
Руської платформи і Карпатської 
складчастої області, в смузі Го¬ 
ловного європ. вододілу. Більша 
частина області має рівнинний 
рельєф. На Пн. в межі області 
заходить Волинська височина, ві¬ 
докремлена Буго-Стирською рів¬ 
ниною {Малим Поліссям) від По-. 
дільської височини, пн.-зх., най¬ 
більш підвищена частина якої на 
тер. Л. о. представлена Розточчям, 
львівським Опіллям, а також Го- 
логорами з найвищою вершиною 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Площа — 21,8 тис. км* 

Населення — 2592,2 
тис. чол. (1980) 

Центр — м. Львів 

Львівська область. 
Пам’ятник радянським 
воїнам — визволителям 
міста Турки від німець¬ 
ко-фашистських загарб¬ 
ників. Скульптор 
Б. Фліт. 1975. 
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ПОСІВНІ ПЛОЩІ основних 
СІЛЬСЬНОГОСПОДАРСЬНИХ 
НУЛЬТУР (1070.%) 

Озима пшениця 

т\\ 

Цукрові буряки 

Картопля 
та овочево-баштанні 

Багаторічні трави 

Інші культури 

1. Загальний вигляд 
шахти імені Ленінсько¬ 
го комсомолу поблизу 
міста Червонограда. 
2. У складальному це¬ 
ху Львівського автобус¬ 
ного заводу імені 50- 
річчя СРСР. 3. Сірко- 
плавильний цех Яв9рів- 
ського гірничо-хімічно¬ 
го заводу. 4. На заводі 
«Львівприлад». 5. В 
одному з цехів львів¬ 
ського виробничого об’¬ 
єднання «Прогрес». 

рівнинної частини Л. о.— г. Ка¬ 
му лспо, 471 м, та Вороняками. 
На Пд. Подільська височина по¬ 
ступово переходить у Передкар- 
патську височину. За характером 
рельєфу — це погорбована рівни¬ 
на, яка складається з терасованих 
височин (Дністро-Санської, Дро¬ 
гобицької, Присвіцької) і широких 
улоговин (Верхньо дністровської 
та Стрийської). На Пд. області — 
гірські хребти Карпат Українсь¬ 
ких {Бескиди, Стрийсько-Санська 
верховина та Вододільний хр. з 
найвищою вершиною Л. о.— г. 
Пікуй, 1406 м). Корисні копалини: 
нафта і природний газ (Передкар- 
патська нафтогазоносна область), 
кам. вугілля (частина Львівсько- 
Волинського вугільного басейну), 
калійна та кам’яна солі, сірка 
(Передкарпатський сірконосний 
басейн), озокерит (Бориславське 
родовище озокериту), торф, вап¬ 
няки, мертель, мелінітові сланці, 
гіпс, буд. і вогнетривкі глини, 
кварцові піски. Мінеральні дже¬ 
рела й лік. грязі. Клімат помірно 
континентальний. Літо тепле, во¬ 
логе, зима з частими відлигами. 
Пересічна т-ра липня +18,3° на 
рівнинній частині (Львів) і +12,8° 
у передгірній і гірській, січня — 
відповідно — 4 і —6°. Річна кіль¬ 
кість опадів на рівнині до 700 мм, 
у горах — до 1000 мм. Вегетацій¬ 
ний період відповідно бл. 210 і до 
190 днів. Область має густу річко¬ 
ву сітку, що належить до басейнів 
Чорного та Балтійського морів. 
Часті літньо-осінні паводки. Най¬ 
більша ріка області — Дністер 
з прит. Бистрицею, Стриєм, Сві¬ 
чею (правими), Верещицею, Зуб- 
рою, Свіржем, Щереком (лівими). 
В пн.-сх. частині області протікає 
Стир (бас. Прип’яті). До бас. Віс- 
ли належить Буг з прит. Полтвою, 
Ратою і Солокією та Вишня і 
Шкло (прит. Сану). На тер. облас¬ 
ті багато озер, особливо в долинах 
Дністра та його притоків. Грунто¬ 
вий покрив Л. о. дуже різноманіт¬ 
ний, переважають сірі й темно-сірі 
опідзолені оглеєні грунти, дерно¬ 
во-підзолисті оглеєні, чорноземи 

звичайні та опідзолені. У пн.-сх. 
районах поширені чорноземи на 
карбонатних породах, у пн.-сх. рів¬ 
нинних районах — суглинисті, пе¬ 
регнійно-карбонатні грунти й чор¬ 
ноземи. В Карпатах — гірсько-лі- 
сові буроземні, в долинах річок 
алювіально-лучні грунти. В гірсь¬ 
ких та пн. районах області великі 
масиви лісів: соснових і сосново- 
дубових на Малому Поліссі та 
Розточчі, буково-дубових на По¬ 
дільській височині, дубово-буково- 
ялицевих у Прикарпатті, буко¬ 
вих і смерекових у Карпатах. Лі¬ 
сом покрито 545 тис. га. З тварин 
на тер. Л. о. водяться дика сви¬ 
ня, козуля, олень, борсук, лиси¬ 
ця, куниця, білка, заєць-русак; з 
птахів — беркут, дрізд білозо- 
бий, яструби, глухар, тетерів; 
водоплавні птахи. Акліматизова¬ 
но зубрів, ондатру та нутрію. В 
межах області виділяються кіль¬ 
ка видів ландшафтів: горбогірсь- 
ко-лісові, поліські, лісостепові, 
передгірські, гірські з специфіч¬ 
ними рисами природних умов. 
У Л. о. створено заказники — 
Страдчанський ліс та Діброва. 
Населення. Осн. населення — укра¬ 
їнці (87,9%; 1970, перепис). Жи¬ 
вуть також росіяни, поляки, євреї, 
білоруси та ін. Пересічна густота 
нас.— понад 118,9 чол. на 1 км2 
(1980). Найгустіше заселена центр, 
частина області. Міське населення 
становить 53,8% (1980). 
Найбільші міста: Львів, Дрого¬ 
бич, Стрий, Червоноград, Бори¬ 
слав, Самбір. 
Народне господарство. До возз’єд¬ 
нання з Укр. РСР тер. сучас. Л. о. 
входила до складу бурж.-поміщ. 
Польщі (1919—39) і була гіереваж- 
но районом відсталого с. г. з ве¬ 
ликим поміщицьким землеволодін¬ 
ням і численними дрібними злиден¬ 
ними сел. г-вами. Природні ресур¬ 
си використовувались у незначних 
масштабах. Переважали напівкус¬ 
тарні підприємства з низьким тех. 
рівнем вироби, (нафтодобувні, де- 
ревообр., швейні, харч.). Важ¬ 
кої пром-сті майже не було. Після 
возз’єднання в області відбулися 

докорінні соціалістичні перетво¬ 
рення. Відсталий колись край став 
одним з високорозвинутих ін- 
дустр.-аграрних районів УРСР. 
Тер. структура г-ва характеризує¬ 
ться значним зосередженням про¬ 
мисловості у Львові. 
Промисловість. Наявність 
в області різноманітних мінераль¬ 
но-сировинних ресурсів та значна 
забезпеченість трудовими ресурса¬ 
ми сприяє розвиткові добувної та 
обробної пром-сті. За роки Рад. 
влади створено потужну маш.- 
буд., паливну, хім. і нафтохім., 
лісову, деревообр. і целюлозно- 
паперову, буд. матеріалів, легку 
й харч, галузі пром-сті. Тут зосе¬ 
реджено 100% респ. виробництва 
автонавантажувачів, мопедів, ша¬ 
рошечних доліт, підвісних ванта- 
жонесучих конвейєрів, 99% —авто¬ 
бусів, 93% — кранів на автомоб. 
ходу, 40% — картону, 27% — при¬ 
ладів і засобів автоматизації та 
запасних частин, 25% — телевізо¬ 
рів. У структурі пром-сті області 
на маш*.-буд. пром-сть припадає 
39,5% валової продукції, харч.— 
21,5%, легку — 15%, хім.— 7,4%, 
лісову, деревообр. і целюлозно- 
паперову — 4,4%, буд. матеріа¬ 
лів — 2,5% (1979). У Л. о. вперше 
в СРСР (1961) створено виробничі 
об’єднання. В 1979 діяло 64 об’єд¬ 
нання, на них припадало 66% всієї 
пром. продукції області. 
В паливно-енерг. комплексі Л. о. 
переважають вугледобувна, газодо¬ 
бувна та нафтодобувна галузі 
пром-сті. Видобувають також 
торф. Діє Добрстгвірська ДРЕС. 
Електростанції області об’єднані 
в систему «Львівенерго», яка вхо¬ 
дить до системи «Мир». Провідне 
місце у пром. комплексі області 
посідає маш.- буд. і металообр. 
пром-сть, яка визначає госп. спе¬ 
ціалізацію області у загальносо¬ 
юзному і респ. поділі праці. Се¬ 
ред галузей маш.-буд. пром-сті 
виділяються автомобільна {Львів¬ 
ський автобусний завод імені 
50-річчя СРСР), підйомно-тран¬ 
спортне машинобудування {львів¬ 
ське виробниче об'єднання «Авто¬ 
навантажувач*•, Дрогобицький за¬ 
вод автомобільних кранів, львів¬ 
ське виробниче об'єднання «Кон¬ 
вейєр* імені 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної рево¬ 
люції), радіоелектронна {львів¬ 
ське виробниче об'єднання «Елек¬ 
трон*, львівське виробниче об'єд¬ 
нання «Кінескоп*, Львів, вироб- 
ничо-тех. об’єднання ім. В. І. Ле¬ 
ніна), приладобуд. (з-д «Львів- 
прилад», львівське випобниче об'¬ 
єднання «Мікроприлад* ім. 60-річ¬ 
чя Радянської України, львівське 
наук.-тех. об’єднання «Термопри- 
лад», з-д «Біофізприлад»), верста- 
тобуд. та інструментальна {Львів¬ 
ський завод фрезерних верстатів. 
Львівське інструментальне ви¬ 
робниче об’єднання, львівське ви¬ 
робниче об'єднання «Алмазінст- 
румент*, Дрогобицький долото- 
вий завод). 
Значне місце посідають також 
с.-г. машинобудування {львівське 
виробниче об'єднання «Львівхім- 
сільгоспмаш»), електротех. про¬ 
мисловість (львівські виробниче 
об’єднання «Іскра» та ізоляторний 
з-д), вироби, поліграфічних ма¬ 
шин (Ходорів), ремонт локомоти- 
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вів та вагонів (Львів, Стрий). Важ¬ 
ливу роль у нар.-госп. комплексі 
області відіграє хім. пром-сть, пе¬ 
реважає вироби, сірки, сірчаної 
к-ти, мін. добрив (Новий Роздол, 
Новояворівське), калійних добрив 
(Стебницький калійний з-д), штуч¬ 
ного волокна (Сокаль), лаків і 
фарб (Львів, Борислав), тех. вугле¬ 
цю (Дашава). Значно розвинута 
мед. пром-сть, у т. ч. виробництво 
мед. техніки {львівське науково-ви¬ 
робниче об'єднання *Рема>), та 
хім.-фармацевтична (Львів). Під¬ 
приємства нафтопереробної пром- 
сті—нафтогазодобувне управління 
«Бориславнафтогаз », Дрогобицький 
нафтопереробний завод та Львів, 
нафтопереробний з-д. Підприєм¬ 
ства деревообр. і меблевої пром-сті 
— у Львові, Дрогобичі, Доброми- 
лі, Старому Самборі, Стриї, Сам- 
борі, Сколе, Кам’янці-Бузькій, 
целюлозно-паперової — у Жида- 
чеві, Львові. Вироби, цементу 
{Миколаївський цементно-гірни¬ 
чий комбінат), збірних залізо¬ 
бетонних і бетонних конструкцій і 
деталей (Львів, Червоноград), об¬ 
лицювальної плитки, цегли, гіпсу, 
буд. каменю. Скляна і фарфоро- 
фаянсова пром-сть зосереджена 
у Львові, Пісочному, Нестерові, 
Бориславі. 
Одна з найрозвинутіших галузей 
пром-сті — харчова. Вона пред¬ 
ставлена цукр. (Ходорів, Самбір, 
Красне, Золочів, Радехів), м’яс¬ 
ною (Львів, Золочів, Борислав, 
Стрий), молочною, кондитерською 
{львівське виробниче об'єднання 
кондитерської промисловості 
іСвіточ*), олійно-жировою (львів. 
виробниче об’єднання «Жовтень»), 
пивоварною (львів. виробниче 
об’єднання «Колос»), лікеро-го¬ 
рілчаною, плодоовочеконсервною, 
тютюновою та ін. галузями. Легка 
пром-сть включає вироби, швейних 
(Львів, Червоноград, Дрогобич, 
Стрий, Самбір) і текст, виробів 
(Борислав, Львів), взуття (львів¬ 
ське виробниче об'єднання «Прог¬ 
рес►) та шкіргалантереї. Розвинуті 

Загальний вигляд села Вузлового Ра- 
дехівського району. 
Звіроферма по розведенню норок у 
радгоспі «Дністровський» Старосам- 
бірського району. 

художні народні промисли: ви¬ 
шивання (Львів, Яворів та ін.), 
гончарство (Гавареччина, Потелич 
та ін.), різьблення на дереві 
(Яворів), килимарство (Глиняни 
та ін.). 
Сільське господарст¬ 
во Л. о. за роки Рад. влади пе¬ 
ретворилося на високотоварну га¬ 
лузь г-ва, що спеціалізується на ви¬ 
роби. продукції тваринництва та 
вирощуванні тех., зернових, ово¬ 
чевих культур і картоплі. На кін. 

Бювет мінеральної води в селищі місь¬ 
кого типу Моршині. 
Новояворівська середня школа. 

1979 у Л. о. були 281 колгосп, 63 
радгоспи, у т. ч. 10 птахофабрик і 
птахорадгоспів, та 33 об’єднання 
райсільгосптехніки, а також їхні 
виробничі відділення. С. г. області 
високомеханізоване (табл.). 
З 1351,9 т^с. га, що знаходяться 
у користуванні с.-г. підприємств 
і г-в, 1280,4 тис. га — під с.-г. 
угіддями, з них орних земель — 
854,4 тис.га, сіножатей і пасовищ — 
407,8 тис. га. Осушено 19,1 тис. 
га землі (1979). Осн. зернові куль¬ 
тури: озима пшениця, жито, ярий 
ячмінь; технічні — цукр. буряки 
(на Пн. Сх. і Сх. області), льон- 
довгунець (у Прикарпатті). На 
великих площах вирощують кар¬ 
топлю. Навколо Львова та ін. пром. 
центрів — овочівництво. Розвину¬ 
ті садівництво і ягідництво. Площа 
плодово-ягідних насаджень 1979 
становила 31,9 тис. га, в т. ч. у 
плодоносному віці — 21,8 тис. га. 
Важливе місце у с.-г. вироби, 
належить тваринництву мол.-м’яс¬ 
ного напряму (скотарство, вівчар¬ 
ство та свинарство). Розвиваються 
ставкове рибництво і бджільницт¬ 
во. Розвиткові тваринництва 
сприяє велика кількість природних 
кормових угідь, польове кормо¬ 
виробництво, продукція комбікор¬ 
мової пром-сті (1979 — 19 з-дів), 
відходи харч, пром-сті (жом, ме¬ 
ляса). Осн. породи великої рога¬ 
тої худоби — чорно-ряба, симен¬ 
тальська та бура карпатська, сви¬ 
ней — велика біла, ландрас та ін., 
овець — латвійська чорноголова, 
цигайська та гірськокарпатська. 
Транспорт. У Л. о. перева¬ 
жає залізничний та автомоб. тран¬ 
спорт. Довжина з-ць заг. користу¬ 
вання 1979 становила 1308 км 
(електрифіковано 695 км). Осн. 
залізничні магістралі: Київ — 

Здолбунів — Львів — Стрий <— 
Чоп, Київ — Тернопіль — Львів, 
Львів — Мостиська, Львів — Хо¬ 
дорів — Івано-Франківськ. Елект¬ 
рифіковано лінії: Львів — Здол¬ 
бунів, Львів — Чоп, Львів — Мос¬ 
тиська. Залізничні вузли: Львів, 
Красне, Стрий. Довж. автошляхів 
— 8,4 тис. км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 7,1 тис. км. Головні 
автомагістралі: Київ — Ровно — 
Львів — Стрий — Мукачеве, Львів 
— Тернопіль, Львів — Самбір — 
Ужгород, Львів — Івано-Фран¬ 
ківськ. У Львові — аеропорт. Те¬ 
риторією області проходить нафто¬ 
провід «Дружба*, газопровід «Бра¬ 
терство». 
Будівництво. Капіталовкла¬ 
дення у нар. г-во області 19/1—79 
становили (у порівнянних цінах) 
6451 млн. крб., у т. ч. 1979 — 825 
млн. крб. Тут діють 146 держ. і 
кооп. первинних підрядних буд. 
1 монтажних орг-цій та 40 міжгосп. 
буд. організацій. За 1971—79 дер¬ 
жавні, кооперативні підприємства 
та орг-ції. колгоспи і населення 
збудували житлові будинки пло¬ 
щею 7275 тис. м2, у т. ч. 786 
тис. м2 1979. 
Торгівля й побутове 
обслуговування. На кін. 
1979 в області діяло 10 528 підпри¬ 
ємств роздрібної торгівлі й громад, 
харчування. Заг. обсяг роздрібно¬ 
го товарообороту держ. і кооп. 
торгівлі, включаючи громад, хар¬ 
чування, 1979 зріс проти 1970 в 
1,7 раза. У Л. о. 1979 було 3385 
підприємств побутового обслугову¬ 
вання, в т. ч. 1206 у сільс. місце¬ 
вості. Обсяг побутових послуг 
1979 зріс проти 1970 більш як у 
2 рази. 
Охорона здоров’я. В 1979 в області 
було 29,4 тис. лікарняних ліжок 
(113,3 ліжка на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 9483 лікарі 
(36,6 лікаря на 10 тис. ж.). У Л. 
о.— 264 жіночих консультацій, 
дитячих поліклінік та амбулаторій. 
На тер. області — курорти Тру- 
скавець, Любінь Великий, Мор- 
гиин, Немирів. 
Культура. В 1979/80 навч. р. в об¬ 
ласті було 1253 загальноосв. шко¬ 
ли (423,8 тис. учнів), 42 серед, 
спец. навч. заклади (48,6 тис. уч¬ 
нів), 43 профес.-тех. уч-ща (24 тис. 
учнів). У 12 вищих навч. закладах 
налічувалося 74,5 тис. студентів. 
Вузи: Львівський університет іме¬ 
ні Івана Франка, Львівський полі¬ 
технічний інститут імені Ле¬ 
нінського комсомолу, Українсь¬ 
кий поліграфічний інститут іме¬ 
ні Івана Федорова, Львівський ін¬ 
ститут прикладного та декора¬ 
тивного мистецтва, зооветеринар¬ 
ний, лісотех., мед., с.-г.. торгово- 
екон. та ін-т фіз. культури, Львів¬ 
ська консерваторія імені М. В. 
Лисенка, всі — у Львові (див. 
окремі статті); Дрогобицький пе¬ 
дагогічний інститут імені Івана 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Пам’ятник Герою Ра¬ 
дянського Союзу роз¬ 
віднику М. І. Кузне- 
цову у Львові. Скульп¬ 
тори В. Власов, В. По- 
дольський, Є. Рука- 
вишников. 1962. 

Парк основних сільсь¬ 
когосподарських 
машин у колгоспах і 
радгоспах (тис. штук) 

1979 

Трактори, 
фіз. оди¬ 

10,5 ниць 
Зернозби¬ 
ральні 
комбайни 2,6 

Вантажні 
автомобілі 8,0 

Збирання _ картоплі 
в радгоспі «Перемога» 
Пустомитівського 
району. 
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ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Залишки фортеці в мі¬ 
сті Белзі. 10 ст. 

вироби з дерева народ¬ 
них майстрів Яворівщи- 
ни: вазочки, перечниця, 
шкатулка, тарілка. 

Франка, Львівський сільськогос¬ 
подарський інститут у с. Дубля- 
нах Нестеровського р-ну. У Льво¬ 
ві містяться Західний науковий 
центр АН УРСР і більшість наук, 
установ, що входять до нього; 
Львівська астрономічна обсерва¬ 
торія, Укр. н.-д. ін-т поліграф, 
пром-сті, Всесоюзний н.-д. ін-т 
метрології, вимірювальних і ке¬ 
руючих систем, Всесоюзний кон¬ 
структорсько - експериментальний 
ін-т автобусобудування, Геолого¬ 
розвідувальний український нау¬ 
ково-дослідний інститут, Епіде¬ 
міології та мікробіології львівсь¬ 
кий науково-дослідний інститут 
(усі — у Львові) та ін. н.-д. уста¬ 
нови й проектні орг-ції, 6 наук.- 
виробничих комплексів (приладо¬ 
будівний, машинобудівний, геоло- 
го-геофіз., с.-г. та ін.). В області 
діють обл. відділення творчих 
спілок письменників, художників. 

композиторів, архітекторів (усі — 
з 1940), обл. орг-ція жуоналістів 
(з 1957). 
У Л. о.— 1,7 тис. масових б-к 
(фонд — бл. 20 млн. одиниць збе¬ 
рігання), 8 наук, б-к, зокрема 
Бібліотека Львівська наукова іме¬ 
ні В. Стефаника АН УРСР і 
Львів, ун-ту, 1640 клубних закла¬ 
дів, 1,5 тис. кіноустановок, 12 
держ. музеїв, у т. ч. Львівський 
філіал Центрального музею В. /. 
Леніна, Львівський історичний 
музей (філіал — літ.-меморіаль¬ 
ний музей Я. Галана), Львівський 
музей українського мистецтва 
(відділи — худож.-меморіальні 
музеї О. Кульчицької та О. Нова- 
ківського), природничий музей АН 
УРСР, музей історії релігії і ате¬ 
їзму з філіалом у м. Червонограді, 
Львівська картинна галерея з 
філіалами: музеєм-заповідником 
Олеський замок у селищі Олеську 

Буського р-ну й Музеєм і. Федо- 
рова та каплицею Боїмів у Львові, 
Український музей етнографії та 
художнього промислу, Франка!.Я. 
музеї (у Львові та філіал у селі 
Івана Франка Дрогобиц. р-ну), 
Стрийський краєзнавчий музей та 
ін., 150 музеїв і музейних кімнат, 
що працюють на громад, засадах, 
серед яких 20 присвоєно звання 
народних. У Л. о. 6 театрів: 
Львівський театр опери та ба¬ 
лету імені Івана Франка, Львів¬ 
ський український драматичний 
театр імені М. Заньковецької, 
Львівський російський драматич¬ 
ний театр Радянської Армії, 
Львівський театр юного глядача 
імені М. Горького, Львівський те¬ 
атр ляльок та Львівський облас¬ 
ний український музично-драма¬ 
тичний театр імені Я. Галана в 
Дрогобичі, обл. філармонія, цирк, 
засл. хорова капела <Трембіта>. 

До карти ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ 

1. Меморіальний комплекс «Лопа- 
тинська застава»: нар. музей і мо: 
гили героїв-прикордонників. які 
загинули 1941. 

2. Пам’ятник Б.. Хмельницькому. 
3. Пам’ятки архітектури: залишки 

Белзької фортеці 10 ст., костьол 
і церква 17—18 ст., вежа 17 ст., 
ратуша 17 ст. 

4. Городище «Замочок» давньо- 
рус. міста Белза (9—13 ст.). 

5. Пам’ятник в’язням нім.-фашист, 
концтабору, які загинули тут 
1941—43. 

6. Пам’ятник на честть перших комсо¬ 
мольців села, які загинули 1941 
від рук фашистів і укр. бурж. 
націоналістів. 

7. Місце народження укр. оперного 
співака О. П. Мишуги. Могила 
О. П. Мишуги. 

8. Пам’ятка архітектури — дерев’яна 
церква і дзвіниця 16 ст. 

9. Літ.-меморіальний музей Леся 
Мартовича. 

10. Пам’ятник на місці загибелі 1914 
рос. льотчика П. М. Нестерова. 

11. Місце народження письменника 
Т. Г. Бордуляка. 

12. Місце народження О. С. Мако- 
вея. Пам’ятник письменникові. 

13. Істор.-краєзнавчий музей «Яво- 
рівщина». 

14. Пам’ятки архітектури — церкви 
17 і 18 ст. 

15. Пам’ятки архітектури: василіан¬ 
ський монастир 17—18 ст., церк¬ 
ва 18 ст. 

16. Пам’ятник рос. льотчику П. М. 
Нестерову. 

17. Пам’ятки архітектури: замок 16— 
17 ст., міська брама 17 ст. торго¬ 
ві ряди 17 ст., василіанська церк¬ 
ва і дзвіниця 17—18 ст. 

18. В 1948—61 тут жив і працював 
укр. рад. письменник Г. М. Тю¬ 
тюнник. 

19. Місце народження укр. рад. фі¬ 
лолога й мистецтвознавця І. С. 
Свєнціцького. 

20. Городище давньорус. міста Бусь- 
ка (10—13 ст.). 

21. Парк 19 ст. 
22. Місце народження укр. художни¬ 

ка І. І. Труиіа. Худож.-меморіаль¬ 
ний музей І. І. Труша. 

23. Будинок, у якому 1920 містився 
штаб 1-ї Кінної армії. 

24. Місце народження польс. пись¬ 
менника Ю. Корженевського. 

25. Залишки замку й укріплень 17 ст. 
26. Пам’ятки архітектури: костьол 

15—18 ст., церква 16 ст., Іванівсь- 
ка церква 17 ст. 

27. Меморіальний комплекс Холм 
Слави. 

28. Монумент Слави Рад. Армії. 
29. Військовий меморіал на Личаків- 

ському військовому кладовищі. 
30. Пам’ятник рад. танкістам — виз- 

I ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

волителям Львова від нім.-фа¬ 
шист. загарбників. 

31. Львівська цитадель, де в роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни було закато¬ 
вано нім.-фашист, окупантами бл. 
140 тис. військовополонених. 

32. Личаківське кладовище, де похо¬ 
вано письменників І. Франка, 
М. Шашкевича, М. Конопніцьку, 
Я. Галана, П. Козланюка, О. Гав- 
рилюка, С. Тудора, М. Павлика, 
Ю. Мельничука, художників О. 
Кульчииьку, І. Труша, А. Грот- 
гера, оперну співачку С. Крушель- 
ницьку та ін. 

33. Пам’ятник І. Франкові. 
34. Пам’ятник А. Міцкевичу. 
35. Пам’ятник В. Стефанику. 
36. Пам’ятник Я. Галану. 
37. Пам’ятник Герою Рад. Союзу 

М. І. Кузнецову. 
38. Пам’ятник І. Федорову. 
39. Місце народження нар. арт. СРСР 

А. М. Бучми. 

40. Пам’ятка архітектури 19 ст.—бу¬ 
динок театру опери та балету імені 
І. Франка. 

41. Залишки оборонних споруд Висо¬ 
кого Замку (13—18 ст.). 

42. Пам’ятки архітектури: кафедраль¬ 
ний собор 14—15 ст., каплиця 
Кампіанів кінця 16 ст., каплиця 
Боїмів _16 ст. 

43. Миколаївська церква 13—18 ст. 
44. Вірм. собор 14—16 ст. 
45. Архіт. ансамбль площі Ринок 15— 

19 ст. 
46. Успенська церква (1630), башта 

Корнякта. (1578), каплиця Трьох 
Святителів (1578). 

47. Бернардинський костьол 17 ст. 
48. Собор св. Юра 18 ст. 
49. Порохова вежа 16 ст. 
50. Стрийський парк. 
51. Ботанічний сад Львівського ун-ту. 
52. Львівський філіал Центрального 

музею В. І. Леніна. 
53. Істор. музей (в будинку 16 ст.). 
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(Львів), засл. Прикарпат. ан¬ 
самбль пісні і танцю УРСР «Вер¬ 
ховина» (Дрогобич). У 12 814 ко¬ 
лективах худож. самодіяльності 
Л. о. беруть участь понад 260 тис. 
аматорів. 104 колективи удостоєно 
звання народних, 3 — заслужених, 
серед них — засл. ансамбль танцю 
УРСР «Юність» Палацу культури 
трудових резервів ім. Ю. Гагарі- 
на, засл. хорова капела УРСР 
Будинку культури працівників 
зв’язку, нар. чоловіча хорова ка¬ 
пела «Прометей» Будинку нар. 
творчості, засл. вокально-хорео¬ 
графічний ансамбль УРСР «Гали¬ 
чина» Палацу культури виробни¬ 
чого об’єднання «Електрон», нар. 
симфонічний оркестр Львів, полі- 
тех. ін-ту імені Ленінського ком¬ 
сомолу, всі — у Львові, нар. хор 
«Дударик» Будинку культури с. 
Конюхова Стрийського р-ну, нар. 
капела бандуристок Золочівського 
районного будинку культури, нар. 

54. Музей історії релігії і атеїзму (в 
будинку домініканського костьо¬ 
лу, 1748). 

55. Музей етнографії і худож. про¬ 
мислу . 

56. Картинна галерея. 
57. Львівський музей українського 

мистецтва. 
58. Природничий музей АН УРСР. 
59. Музей нар. архітектури й побуту. 
60. Музей І. Федорова. 
61. Літературно-меморіальний музей 

І. Франка. 
62. Літературно-меморіальний музей 

Я. Галана. 
63. Художньо-меморіальний музей 

О. Кульчицькоі. < 
64. Художньо-меморіальний музей 

О. Новаківського. 
65. Пам’ятник на братській могилі 

бійців 1-ї Кінної армії. 
66. Місце народження укр. поета 
М. С. Шашкевича. Літ.-меморі¬ 
альний музей М. С. # Шашкеви¬ 
ча. Пам’ятник поетові. 

67. Пам’ятник бійцям 1-ї Кінної ар- 
мїі. 

68. Пам’ятник рад. воїнам, які заги¬ 
нули під час визволення Олеська 
від нім.-фашист, загарбників 1944. 

69 Пам’ятник М. С. Шашкевичу. 
70. Музей-заповідник Олеський за¬ 

мок. 
71. Місце, де 1944 загинув Герой Рад. 

Союзу М. І. Кузнецов. Музей 
М. І. Кузнецова. 

72. Місце народження укр. рад. пись¬ 
менника С. Тудора. Літ.-мемо¬ 
ріальний музей С. Тудора. Па¬ 
м’ятник письменникові. 

73. Пам’ятка архітектури — залишки 
замку 16 ст. 

74. Парк поч. 19 ст. 
75. Дендропарк і зоопарк «Обрбши- 

нє». 
76. Братські могили рад. воїнів, які 

загинули під час оборони міста 
від нім.-фашист, загарбників у 
червні 1941. 

77. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
78. Істор.-краєзнавчий музей. 
79. Городище давньорус. міста Звени- 

города (10—13 ст.). 
80. Замок 16 ст., Миколаївська церк¬ 

ва і дзвіниця 16 ст., Воскресенська 
церква і дзвіниця 17 ст. 

81. Місце народження укр. поета, вче¬ 
ного і педагога Я. Ф. Головаць- 
кого. 

82. Пам’ятки архітектури: спостереж¬ 
на вежа і костьол 14 ст. 

83. Місце народження укр. рад. ре¬ 
жисера і актора Леся Курбаса. 

84. Місце народження вченого 18 ст. 
П. Конюскевича. 

85. Місце народження вченого 16 ст. 
Г. Самборчика. 

86. Пам’ятки архітектури: залишки 
міських укріплень 16—17 ст., 
міська ратуша 17 ст. 

хор «Дністер» с-ща Журавного Жи- 
дачівського р-ну, нар. театр Палацу 
культури вугільників м. Червоно- 
града та ін. На Львівщині здавна 
розвинуті худож. вишивання, ви¬ 
готовлення виробів з дерева (ху¬ 
дож. меблі, дерев’яний посуд, 
дит. іграшки), ткацтво, кераміка, 
різьблення на дереві, зокрема 
в Яворівському р-ні — виготовлен¬ 
ня дерев’яної іграшки, плоске різь¬ 
блення за рослинними мотивами, 
декоративний розпис на побутових 
і сувенірних виробах та вишивка, 
у Миколаївському р-ні — керамі¬ 
ка, інкрустація соломкою, у Ско- 
лівському — різьблення й виши¬ 
вання, у Золочівському — кера¬ 
міка, ткацтво й килимарство. Кра¬ 
щі майстри є членами Спілки ху¬ 
дожників СРСР, об’єднані в обл. 
секції нар. мистецтва. Різьбярі 
І. І. Весна, І. Ю. Красовський, С. І. 
Кіщак, І. П. Одрехівський, А. М. 
Орисик, А. П. Сухорський, С. І. 

87. Парк 18 ст. 
88. Місце народження гетьмана укр. 

реєстрового козацтва П. К. Са¬ 
гайдачного. 

89. Пам’ятки архітектури: Михай¬ 
лівська церква 18 ст., придо¬ 
рожній пам’ятник 17 ст., костьол 
17 ст. 

90. Місце народження укр. письмен¬ 
ників М. Л. Устияновича і Уля- 
ни Кравченко. 

91. Пам’ятка архітектури — замок 
15—18 ст. 

92. Місце народження укр. церков¬ 
ного і культур, діяча Є. Плете- 
нецького. 

93. Пам’ятка архітектури — костьол 
15 ст. 

94. Пам’ятки архітектури: замок 17 
ст., дерев’яна церква і костьол 
18 ст. * 

95. Місце народження І. Я. Франка. 
Філіал Львів, літ.-меморіального 
музею-' І. Франка. Пам’ятник 
письменникові. 

96. Меморіал жертвам фашизму на 
місці масових розстрілів місцевих 
жителів і рад.військовополонених 
у роки Великої Вітчизняної 
війни. 

97. Пам’ятник І. Франкові. 
98. Місце народження укр. ученого 

15 ст. Г. Дрогобича. 
99. Пам’ятки архітектури: дерев’яні 

церкви св. Юра і Воздвиження, 
обидві — 17 ст., надбрамна баш¬ 
та 13—14 ст., костьол 15 ст. 

100. Краєзнавчий музей. 
101. Місце народження активного 

учасника революц. руху на Зх. 
Україні К. М. Пелехатого. 

102. Пам’ятник І. Франкові. 
103. Меморіальний комплекс на честь 

возз’єднання Зх. України з 
УРСР і визволення Трускавця 
від нім.-фашист, загарбників. 

104. Пам’ятник А. Міцкевичу. 
105. Місце народження укр. фоль¬ 

клориста й музик<рзнавця Ф. М. 
Колесси. Меморіальний музей 
Ф. М. Колесси. 

106. Пам’ятник рад. воїнам, які заги¬ 
нули під час визволення м. Тур¬ 
ки від нім.-фашист, загарбників 
1944. 

107. Городище давньорус. міста Туста- 
ні (10—13 ст.). 

108. Пам’ятник рад. воїнам — виз¬ 
волителям Стрия від нім.-фа¬ 
шист. загарбників 1944. 

109. Краєзнавчий музей. 
110. Пам’ятка архітектури — дерев’я¬ 

на церква 17 ст. 
111. Пам’ятка архітектури — замок 

17 ст. 
112. Парк 19 ст. 
113. Пам’ятка архітектури — дерев’я¬ 

на Пантелеївська церква 17 ст. 
114. Істор.-краєзнавчий музей «Бой- 

ківщина». 

Чайка, В. Д. Шпак, вишивальниці 
С. В. Кульчицька, засл. майстер 
нар. творчості УРСР М. В. Фе- 
дорчак-Ткачова, склодуви Б. О. 
Валько, Й. П. Гулянський, О. Г. 
Гера, П. К. Думич, засл. майстер 
нар. творчості УРСР М. А. Пав- 
ловськии, Я. Г. Мацієвський та 
ін. є постійними учасниками обл., 
респ. та всесоюзних виставок, яр¬ 
марків, конкурсів, зарубіжних ви¬ 
ставок («Експо-76» у Монреалі та 
ін.). У Л. о. працюють ф-ка ху¬ 
дож. виробів ім. Лесі Українки, 
уч-ще прикладного мистецтва ім. 
І. Труша (у Львові). 
Позашкільні заклади: 44 палаци 
і будинки піонерів і школярів, 
51 дит. спорт, школа, 7 станцій 
юних техніків, 6 станцій юних 
натуралістів, екскурсійно-турист¬ 
ська станція. 
Виходять три обл. газети — «Віль¬ 
на Україна», <Львовская правда» 
та «Ленінська молодь», 20 район¬ 
них, дві міські газети, журн. 
«Жовтень». Працюють вид-во «Ка¬ 
меняр» та вид-во Львів, ун-ту 
видавничого об’єднання <Вища 
школа». Обл. радіомовлення веде 
передачі за трьома програмами, 
обл. телебачення — за двома. 
Телецентр — у Львові. Л. о. під¬ 
тримує дружні зв’язки з Пше- 
мисльським, Кросненським і Же- 
шувським воєводствами ПНР. 
Л. о. багата на археологічні, істо¬ 
ричні, архітектурні та етногра¬ 
фічні пам’ятки. 2254 з них взя¬ 
то під охорону державою. Чис¬ 
ленні пам’ятки пов’язані з жит¬ 
тям і діяльністю відомих людей 
(див. карту «Основні пам’ятни¬ 
ки і пам’ятні місця Львівської 
області», окремі статті про райо- 

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Дерев’яна церква св. 
Юра в місті Дрогобичі. 
17 ст. 

Пам’ятник бійцям 1-ї 
Кінної армії поблизу 
селища міського типу 
Олеська. Скульптори 
В. Борисенко, К. Ма- 
євський, архітектор 
А. Консулов. 1975. 
Пам'ятник односель¬ 
цям, які загинули на 
фронтах Великої Віт¬ 
чизняної війни та в бо¬ 
ротьбі проти українсь- 
ких# буржуазних націо¬ 
налістів, у селі Ясениці- 
Сільній Дрогобицького 
району. Скульптори 
Е. Мисько, Я. Мотика, 
архітектор О. Матвіїв. 
1974. 
Музей історії військ 
Прикарпатського Чер- 
вонопрапорного війсь¬ 
кового округу. Львів. 

18 УРЕ, т. 6 
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ЛЬВІВСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1920 

ни, райцентри та інші населені 
пункти Л. о.). 
Літ.: Природа Львівської області. 
Львів, 1972; Зкономико-географиче- 
ские исследования в Юго-Западном 
зкономическом районе. Л., 1977; Исто- 
рия городов и сел Украинской ССР. 
Львовская область. К., 1978; Львів¬ 
щина індустріальна. Документи і ма¬ 
теріали. Львів, 1979; Соціально-еконо¬ 
мічний та культурний розвиток захід¬ 
них областей Української РСР за роки 
Радянської влади. К., 1979. 

К. І. Геренчук (природа), 
О. /. Шаблій. 

ЛЬВГВСЬКА ОПЕРАЦІЯ 1920 — 
бойові дії рад. військ Пд.-Зх. 
фронту (команд. О. І. Єгоров) 
25. VII—20.VIII проти військ 
бурж.-поміщицької Польщі під час 
радянсько-польської війни 1920. 
26. VII 1-а Кінна армія (команд. 
С. М. Будьонний) зайняла м. Бро¬ 
ди, форсувала р. Стир і вийшла 
на підступи до Львова, 12-а ар¬ 
мія (команд. Г. К. Восканов) фор¬ 
сувала р. Стир, 14-а армія (команд. 
І. П. Уборевич) — р. Збруч. Напри¬ 
кінці липня 1920 тер. Рад. Украї¬ 
ни було повністю визволено від 
білопольс. інтервентів. 20.VIII 1-а 
Кінна армія на виконання наказу 
Головкому від 13.VIII припинила 
бойові дії в районі Львова і виру¬ 
шила в пн. напрямі для допомоги 
військам Зх. фронту. Наступ на 
Львів було припинено. 
ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, Ус¬ 
пенське ставропігійське братство у 
Львові, Львівська ставропігія — 
громадська орг-ція православних 
укр. міщан Львова. Засн. у 80-х рр. 
16 ст. Затверджений 1586 антіо- 
хійським патріархом статут Л. 6. 
встановлював за братством право 
зверхності над ін. братствами та 
контролю за духівництвом, у т. ч. 
за єпископами. Незабаром Л. б. 
домоглося права ставропігії (не¬ 
підлеглості місц. православним 
єпископам). Боротьба Л. б. із за¬ 
силлям духівництва в громад, і 
культур, житті була одним з вия¬ 
вів Реформації на Україні. Л. б. 
протягом тривалого часу очолюва¬ 
ло боротьбу укр. населення Галичи¬ 
ни проти насильницького запро¬ 
вадження Брестської унії 1596, 
виступало проти соціально-політ. 
гноблення та нац.-реліг. утисків 
з боку польс.-шляхет. влади. Ма¬ 
ло тісні політ, і культур, зв’язки 
з Росією, Молдавією, пд. слов’я¬ 
нами, Грецією, підтримувало ви¬ 
звольну війну українського наро¬ 
ду 1648—54. Братству належала 
Львівська братська друкарня, 
його коштом утримувалася Львів¬ 
ська братська школа. Л. б. збу¬ 
дувало визначну пам’ятку архітек¬ 
тури у Львові — Успенську 
церкву. В 1708 під тиском Львів, 
католицького єпископа Л. б. зму¬ 
шене було прийняти унію. Незва¬ 
жаючи на це, переважна більшість 
членів братства продовжувала ви¬ 
ступати проти експансії католи¬ 
цизму, за збереження і зміцнення 
політ., екон., культур, і реліг. 
зв’язків зх.-укр. земель з Украї¬ 
ною і Росією. В 1788 австр. уряд 
ліквідував братство. Іл. див. до 
ст. Архітектура. 

Літ.: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль 
в розвитку української культури 
XVI—XVIII ст. К., 1966; Крмловский 
А. С. Львовское Ставропигиальное 
братство. К., 1904. Я. Д. Ісаєвич. 

ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ .АВТОНАВАНТА¬ 
ЖУВАЧ. — об’єднання в галузі 
автомобільної пром-сті. Створене 
1979 на базі Львів, з-ду автонаван¬ 
тажувачів (гол. підприємство; 
засн. 1948). В 1949 на з-ді почато 
серійне вироби, продукції. 3-д 
виробляє (1980): 3—10-тонні ав¬ 
тонавантажувачі різних модифіка¬ 
цій, гідрокрани. Підприємство має 
повний комплекс заготовочних, об¬ 
робних, складальних і допоміж¬ 
них цехів. Більшість деталей і 
вузлів виготовляють на предметно- 
замкнених спеціалізованих діль¬ 
ницях, застосовуючи прогресивні 
методи мех. обробки, автом. й 
напівавтоматичного зварювання. 
Створюється (1980) автоматизована 
система управління виробництвом. 

. І. А. Генуков. 
ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ «АЛМАЗІНСТРУ- 
МЕНТ» — підприємство верстато¬ 
будівної та інструментальної пром- 
сті. Створено 1979 у складі Львів, 
з-ду алмазного інструменту (гол. 
підприємство, утворене 1957 в 
результаті об’єднання з-дів «Прод- 
маш» та приводних пресів, засн. 
1944; до 1965 наз. маш.-буд. з-дом), 
Бориславського з-ду штучних ал¬ 
мазів і спец, конструкторського 
технологічного бюро (СКТБалмаз). 
Продукція — штучні алмази й 
алмазний інструмент. Підприємст¬ 
во оснащено найновішим техноло¬ 
гічним устаткуванням, приладами 
та вимірювальною технікою. 

В. Й. Гургаль. 
ЛЬВІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ «ЕЛЕКТРбН». Утво¬ 
рено 1970 на базі Львів, телевізій¬ 
ного з-ду (гол. підприємство). 
До складу об’єднання входять 5 
виробничих одиниць, 10 самостій¬ 
них заводів, розташованих на 
території Львівської та Закарпат¬ 
ської областей, 4 н.-д. установи. 
Головний завод розміщений у 
Львові. Об’єднання спеціалізоване 
на випуску кольорових і чорно-бі¬ 
лих телевізорів. Львів, телевізій¬ 
ний з-д створено 1957. У 1958 було 
випущено перші телевізори 
«Львів», 1960 — «Верховина». 
За час існування на підприємст¬ 
ві розроблено і впроваджено у ви¬ 
роби. 15 моделей чорно-білих і 7 
моделей кольорових телевізорів 
(«Огонек», «Електрон», «Огонек- 
2», «Електрон-2» та ін.). В об’єд¬ 
нанні вперше в СРСР впроваджено 
автоматизовану систему управлін¬ 
ня вироби., комплексну систему 
управління якістю продукції. 
Львівське виробниче об’єднання 
«Елекрон» нагороджено орденами 

Дільниця настроювання кольорових 
телевізорів у цеху Львівського вироб¬ 
ничого об’єднання «Електрон». 

Трудового Червоного Прапора 
(1970) і Жовтневої Революції 
(1975). С. О. Петровський. 
ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ «КІНЕСКОП». Утво¬ 
рене 1976 у складі Львів, з-ду 
кінескопів (гол. підприємство), 
з-ду «Явір». 3-д кінескопів утво¬ 
рений 1940 на базі майстерні для 
складання малопотужних вакуум¬ 
них електроламп на довізних на¬ 
півфабрикатах; до 1966 мав назву 
електроламповий з-д. У 1954 поряд 
з випуском електроламп на з-ді 
вперше в СРСР і почали масове ви¬ 
роби. металево-скляних електрон¬ 
но-променевих трубок (кінескопів) 
для телевізійних приймачів. У 
1963 розроблено й освоєно вироби, 
суцільноскляних великогабарит¬ 
них кінескопів для телевізорів ти¬ 
пу «Львів»,«Верховина», «Сигнал», 
«Огонек», «Електрон», «Горизонт», 
«Крьім» та ін. В 1967 освоєно ви¬ 
роби. та масовий випуск велико¬ 
габаритних кінескопів для телеві¬ 
зорів кольорового зображення, 
1977 — випуск малогабаритного 
кольорового кінескопа, на його 
базі створено нове вироби, порта¬ 
тивних, переносних кольорових 
телевізорів «Електроніка». На об’¬ 
єднанні вперше на Україні (1976) 
створено науково-виробничий комп¬ 
лекс по розробці, конструюванню 
та виготовленню продукції електро¬ 
вакуумного технологічного маши¬ 
нобудування та інструменту, на 
з-ді «Явір» — виготовлення авто¬ 
матизованих установок для локаль¬ 
ного інфрачервоного обігрівання 
та ультрафіолетового опроміню¬ 
вання молодняка с.-г. тварин. Л. 
в. о. «К.» — багатогалузевий комп¬ 
лекс спеціалізованих виробництв. 
Технологічні процеси механізовано 
й автоматизовано. 3-д кінескопів 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1966). 

М. П. Конькін. 

ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ'¬ 
ЄДНАННЯ «КОНВЕЙЄР» імені 
60-річчя Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції — підприємст¬ 
во важкого і транспортного маши¬ 
нобудування. Розташоване у Льво¬ 
ві. Створено 1977 в складі Львів, 
конвейєробудівного з-ду (засн. 1944 
на базі кустарних майстерень, з 
1965 має сучас. назву) та проектно- 
конструкторського ін-ту конвейєро- 
будування. Об’єднання спеціалі¬ 
зується на випуску типового ус¬ 
таткування для підвісних вантажо- 
несучих конвейєрів, для підвісних 
штовхаючих конвейєрів з клавіш¬ 
ною і електромагн. безконтактною 
системою адресування вантажів, 
устаткування вертикального бага- 
токабінного (бібліотечного) конвей¬ 
єра, призначеного для міжповерхо¬ 
вого вертикального переміщення 
вантажу з автом. розвантаженням 
за адресами, типового устаткуван¬ 
ня монорейкових доріг тощо. 

А. М. Голові». 
ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ КОНДЙТЕРСЬКОІ 
ПРОМИСЛбВОСТІ «свГточ». 
Засн. 1962. Об’єднання виробляє 
кондвироби понад 300 наймену¬ 
вань (52 тис. т на рік), зокрема цу¬ 
керки, карамель, шоколад, драже, 
ірис, зефір, мармелад, вафлі то¬ 
що. На підприємстві встановлено 
62 потоково-механізовані автом. лі¬ 
нії, 2000 одиниць1 ^технологічного 
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устаткування; розроблено 28 но¬ 
вих сортів кондвиробів. 

В. О. Наумова. 
ЛЬВГВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ «ЛЬВІВХІМСІЛЬ- 
ГОСПМАШ». Створено 1975. До 
складу об’єднання входять: Львів¬ 
ський з-д с.-г. машин (гол. підпри¬ 
ємство, утворено 1945 на базі 
авторемонтних майстерень), Махо¬ 
тинський з-д с.-г. машин (Черніг. 
обл.), гол. спец, конструкторське 
бюро по машинах для хім. захисту 
рослин та гол. спец, конструкторсь¬ 
ко-технологічне бюро по машинах 
для рідких мінеральних добрив 
(Львів). Продукція об’єднання: 
машини для хім. захисту рослин 
(оприскувачі тракторні причіпні 
та навісні), машини для внесення 
рідких мінеральних добрив, това¬ 
ри народного споживання. 

„ М. Д. Марців. 
ЛЬВІВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ «МІКРОПРЙЛАД» 
імені 60-річчя Радянської Украї¬ 
ни. Створено 1975. До складу 
об’єднання входять: Львів, з-д 
електровимірювальних приладів 
(гол. підприємство; засн. 1946 на 
базі електротех. майстерень), сам- 
бірський з-д «Омега», з-д «Вимірю¬ 
вач» (с. Острів Самбірського р-ну), 
перемишлянський з-д «Модуль», 
сокальський з-д «Квант», спец, кон¬ 
структорське бюро мікроелектро- 
ніки і приладобудування, рем.- 
буд. управління. Об’єднання ви¬ 
робляє продукцію понад 150 най¬ 
менувань, зокрема електровимі¬ 
рювальні прилади, прилади авто¬ 
матики, обчислювальну техніку, 
системи дозування та ін. Цехи 
підприємства оснащено найнові¬ 
шими верстатами, приладами, при¬ 
строями, механізовано і автомати¬ 
зовано осн. виробничі процеси. 

(,!>. Іваненко. 
ЛЬВІВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’¬ 
ЄДНАННЯ « П РОГРйС*(до 1976 — 
львівська взуттєва фірма «Пр<>- 
грес»). Створено 1961. До складу 
Л. в. о. «П.» входять (1980): Львів, 
взуттєва ф-ка № 3 (гол. підприєм¬ 
ство), Стрийська, Бориславська, 
Куликівська (Львів, обл.), Луць¬ 
ка (Волин. обл.), Теребовлянська 
(Терноп. обл.) ф-ки. Осн. продук¬ 
ція: чоловіче, жіноче, дівоче, 
хлоп’яче, шкільне, дитяче та до¬ 
шкільне взуття. З 1977 в об’єд¬ 
нанні організовано вироби, мо¬ 
дельного взуття невеликими серія¬ 
ми. Щорічно асортимент вироблю¬ 
ваної продукції оновлюється на 
87—89%. В об’єднанні діють 60 
конвейєрних ліній (1980); здійсне¬ 
но технічне переоснащення під¬ 
приємств, створено науково-дос¬ 
лідну лабораторію, впроваджено 
автоматизовану систему управ¬ 
ління вироби., комплексну си¬ 
стему управління якістю про¬ 
дукції. Л. в. о. «П.» нагороджено 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1966). Н. В. Гвоздєва. 

ЛЬВГВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІН¬ 
СТИТУТУ ЕКОНОМІКИ АН 
УРСР — науково-дослідна уста¬ 
нова. Засн. 1964. У складі відді¬ 
лення 6 відділів, лабораторія пси¬ 
хофізіологічних проблем управлін¬ 
ня, обчислювальний центр, що за¬ 
ймаються різними аспектами ре¬ 
гіонального управління нар. г-вом. 
Є відділ екон. аналізу і резервів 
вироби, в Івано-Франківську. Осн. 

напрями досліджень: розробка 
соціально-екон. проблем створен¬ 
ня ефективних систем управління 
якістю продукції; планування і 
управління пром. підприємствами 
й об’єднаннями на базі екон.-ма- 
тем. методів і ЕОМ; розробка 
міжгалузевих комплексних екон. 
проблем і ефективного викорис¬ 
тання трудових ресурсів зх. ре¬ 
гіону УРСР. О. К. Янушкевич. 

ЛЬВГВСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1848 — революц. виступ 
робітників, ремісників і дрібно- 
бурж. інтелігенції Львова в листо¬ 
паді 1848 проти австр. влади. Поча¬ 
лося в період наступу контррево¬ 
люції в Австрії. 1.ХІ австр. війська 
відкрили вогонь по демонстрантах. 
Це стало поштовхом до повстання. 
Весь центр міста перейшов у руки 
повстанців, до яких приєдналася 
частина нац. гвардії, студенти 
«Академічного легіону». Вранці 
2.XI почався арт. обстріл міста, 
внаслідок якого було вбито 55 і 
поранено 75 чол., згоріли будинок 
ун-ту (при цьому загинула б-ка), 
театр, тех. академія, ратуша. В 
той час, як міська біднота чинила 
героїчний опір австр. військам, 
помірковані і праві елементи 
Центральної ради народової, ке¬ 
рівництво нац. гвардії і т. з. ко¬ 
мітету громад, безпеки домовилися 
з австр. командуванням про капі¬ 
туляцію. З.ХІ в місті було оголо¬ 
шено стан облоги. Кількасот учас¬ 
ників повстання віддано до військ, 
суду, нац. гвардію розпущено, 
заборонено збори, політ, т-ва тощо. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 3. 
К., 1978; Франко І. Задушні дні у 
Львові 1848 р. В кн.: Франко І. Твори, 
т. 19. К., 1956; Стеблій Ф. І. Перші 
робітничі барикади на вулицях Львова. 
(До 120-річчя збррйного львівського 
повстання). «Український історичний 
журнал». 1968, № 11. 

„ Ф. І. Стеблій. 
ЛЬВГВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВА¬ 
РИСТВО, Наукове товариство у 
Львові — польс. наукове т-во, що 
діяло на Зх. Україні 1901—39. 
Засновано як «Т-во для підтрим¬ 
ки польс. науки», 1920 реорганізо¬ 
вано в Л. н. т. Мало відділи: фі¬ 
лологічний, істор.-філософічний, 
матем.-природничий, секції історії 
мистецтва та культури, соціально- 
екон. історії. Головами Л. н. т. 
в різні роки були бурж. історики 
О. М. Бальцер, Ф. Буяк. Видава¬ 
ло польс. мовою серії монографій 
і збірники статей. У більшості 
видань Л. н. т. тенденційно висвіт¬ 
лювалася історія зх.-укр. земель, 
ідеалізувалася загарбницька полі¬ 
тика польс. шляхти щодо укр. зе¬ 
мель. 
ЛЬВГВСЬКЕ НАУКбВО-ВИРОБ- 
НЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РЕМА»— 
підприємство мед. пром-сті, спе¬ 
ціалізоване на випуску радіоелек¬ 
тронної мед. апаратури. Розташо¬ 
ване у Львові. Створено 1977 в 
складі Всесоюзного н.-д. та кон¬ 
структорського ін-ту «РЕМА» з 
дослідним з-дом (1965—70 — спец, 
конструкторсько-технологічне бю¬ 
ро електронної мед. апаратури) 
і Львів, з-ду «РЕМА» (утворений 
1966 в результаті реорганізації 
з-ду мед. обладнання). Гол. напрям 
досліджень — розробка і конструю¬ 
вання електронних мед. приладів і 
апаратів для діагностики й ліку¬ 
вання хворих серцево-судинними, 

неврологічними та ін. захворюван¬ 
нями. Осн. продукція — електронні 
мед. прилади, апарати й комплек¬ 
си для діагностики та лікування: 
електрокардіографи, енцефалогра¬ 
фи, дефібрилятори, монітори, 
поліграфи та ін. 

А. А. Смердов. 
ЛЬВГВСЬКЕ УЧЙЛИЩЕ ПРИ¬ 
КЛАДНОГО МИСТЕЦТВА імені 
Ів. Труша. Засн. 1876 як загально- 
промислова школа рисунка й мо¬ 
делювання. В 1947 на базі уч-ща 
відкрито Львівський інститут при¬ 
кладного та декоративного мис¬ 
тецтва. З 1949 уч-ще носить те¬ 
перішню назву, з 1956 — імені 
Ів. Труша. В 1977 почало підго¬ 
товку спеціалістів прикладного 
профілю. В уч-щі є 8 відділів: 
скульптури, худож. розпису, об¬ 
робки металу, обробки дерева, ке¬ 
раміки, ткацтва, вишивки та мере¬ 
живного вироби., худож. оформ¬ 
лення. Серед митців, які закінчи¬ 
ли уч-ще — А. Манастирський, 
О. Кульчицька, Е. Мисько, Я. 
Чайка, В. Одрехівський, Я. Мо¬ 
тика, Е. Дзиндра, С. Караффа- 
Корбут та ін. Т. С. Максисько. 
ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ 
ЗАВОД імені 50-річчя СРСР — 
підприємство автомоб. пром-сті. 
Розташований у Львові. Буд-во 
почато 1945 як автоскладального 
з-ду. Першу продукцію одержано 
1947. В 1949 з-д реорганізовано в 
Л. а. з. До 1957 випускав автомоб. 
крани, причепи, автокрамниці. 
В 1957 освоєно серійний випуск 
автобусів власної конструкції ЛАЗ- 
695 «Львів» для приміських пере¬ 
везень. З 1958 Л. а. з. стає вели¬ 
ким спеціалізованим підприємст¬ 
вом країни по вироби, автобусів. 
У наступні роки його значно роз¬ 
ширено, оснащено найновішим ус¬ 
таткуванням. Освоєно ряд нових 
конструкцій автобусів. З-д випус¬ 
кає (1980) приміські автобуси 
ЛАЗ-695Н і ЛАЗ-695Р, турист¬ 
ські ЛАЗ-697Р, ЛАЗ-699Р, міські 
ЛАЗ-4202. Крім автобусів, з-д 
випускає гідромех. автом. передачі 
власної конструкції” які постачає 
Лікінському автооусному з-ду 
(Моск. обл.), з-ду «Ікарус» (УНР). 
Тут виробляють також запасні ча¬ 
стини до автобусів і товари нар. 
споживання. Л. а. з. нагороджено 
орденом Трудового Червоного 
Прапора (1971). О. Ф. Следь. 
львГвський ВЙСТУП РОБІТ- 
НИКГВ 1936 — масовий політ, 
виступ пролетарів Львова проти 
реакц. уряду бурж.-поміщицької 
Польщі. Приводом до виступу був 
розгін поліцією 14.IV 1936 демон¬ 
страції безробітних, під час якого 
убили робітника В. Козака. За 
рішенням Львів, к-ту КПЗУ похо¬ 
рон В. Козака було перетворено 
на масову антифашист, демонстра¬ 
цію. 16.IV бл. 100 тис. трудящих 
з червоними прапорами рушили 
через центр міста до кладовища. 
Поліція без попередження почала 
стріляти в демонстрантів. Крива¬ 
ва сутичка сталася також біля тюр¬ 
ми «Бригідки», де демонстранти 
намагалися звільнити політ, в’яз¬ 
нів. В цей день було вбито 31 ро¬ 
бітника, багатьох поранено. Але 
осн. маса демонстрантів прорва¬ 
лася через поліцейські кордони 
до кладовища і поховала В. Коза¬ 
ка. До пізньої ночі в робітн. квар- 

ЛЬВІВСЬКИЙ 
ВИСТУП 

РОБІТНИКІВ 1936 

18' 



276 
ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЗАВОД ФРЕЗЕРНИХ 
ВЕРСТАТІВ 

Один з будинків Львів¬ 
ського історичного 
музею — Чорна кам’я¬ 
ниця. 1588. 

талах тривала боротьба. 17.IV у 
Львів було стягнуто військ, під¬ 
кріплення, які почали розправу. 
4 тис. робітників було заарештова¬ 
но і багатьох відправлено до конц¬ 
табору. Незважаючи на крива¬ 
вий терор, польс. урядові не вдало¬ 
ся зломити опір ЛЬВІВ, робітників. 
20. IV у Львові на заклик комуніс¬ 
тів відбувся заг. страйк. 60 тис. 
трудящих міста вийшли на першо- 
травневу демонстрацію. 

„ П. В. Свежинський. 
ЛЬВГВСЬКИИ ЗАВОД ФРЕ¬ 
ЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ — підпри¬ 
ємство верстатобудівної та інстру¬ 
ментальної промисловості. Роз¬ 
ташований у Львові. Засн. 1944 
як рем.-мех. з-д. З 1961 має сучас. 
назву. Л. з. ф. в.— єдине підпри¬ 
ємство в СРСР по вироби, гравіру¬ 
вальних копіювально-фрезерних 
та копіювально-фрезерних вер¬ 
статів з пантографами. З-д випу¬ 
скає також вертикально-фрезерні 
верстати з числовим програмним 
управлінням (ЧПУ), у т. ч. багато¬ 
операційні з автом. зміною ін¬ 
струменту типу «оброблювальний 
центр», копіювальні вертикально- 
фрезерні верстати, ін. спец, та 
спеціалізовані верстати різного 
призначення на базі осн. моделей, 
товари нар. споживання. 

в В. Г.Абашкгн. 
львГвський ЗАГАЛЬНИЙ 
СТРАЙК БУДІВЕЛЬНИКІВ 1902 
— один з найбільших революцій- 
них виступів зх.-укр. пролетаріату 
на поч. 20 ст. Страйк проходив 
26.V—5.VI. Робітники висунули 
вимоги підвищення заробітної 
плати, запровадження 9-го динного 
робочого дня, відкриття лікарня¬ 
них кас та ін. Для керівництва 
страйком був обраний страйковий 
к-т. 2.VI проти 5 тис. страйкарів, 
які зібралися на мітингу на Стрі¬ 
лецькій площі (тепер площа Дани¬ 
ла Галицького) у Львові, австр. 
влада кинула поліцію і війська. 
Між робітниками і військами від¬ 
булася збройна сутичка. В місті 
почалися барикадні бої, під час 
яких 5 робітників було вбито і 
200 поранено. 4.VI, в день похо¬ 
рону жертв кривавої розправи, 
відбулася багатолюдна демонстра¬ 
ція, в якій взяло участь бл. 5 тис. 
чол. Підприємці змушені були по¬ 
ступитися: скоротити робочий день 
до 9,5 годин, підвищити заробітну 
плату. Страйк відіграв значну 
роль в мобілізації укр. і польс. 
трудящих Галичини на боротьбу за 
соціальне і нац. визволення. 
львГвський ЗООВЕТЕРИ¬ 
НАРНИЙ ІНСТИТУТ — вищий 
навч. заклад у системі М-ва 
с. г. СРСР. Готує зооінженерів і 
вет. лікарів. Міститься у Львові. 
Заснований 1939 на базі Академії 
ветеринарної медицини, створеної 
1897з Львівської вет. школи(1881). 
В ін-ті є зооінженерний і ветери¬ 
нарний ф-ти, заочне відділення, 
аспірантура, 2 навч.-дослідних 
г-ва, 25 кафедр, 2 лабораторії, 
н.-д. сектор. Фонд б-ки — бл. 
250 тис. книг (1980). Студентів 
(1980) 3844, у т. ч. 1871 на заоч¬ 
ному відділенні. В 1974 при ін-ті 
створено ф-т по підвищенню ква¬ 
ліфікації зоовет. спеціалістів. На¬ 
уковці ін-ту розробили заходи 
профілактики неплідності тварин, 
діагностики та лікування розла¬ 

дів обміну речовин і отруєнь, 
підвищення продуктивності тварин 
та ін. С. В. Стояновський. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИ¬ 
КЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВ¬ 
НОГО МИСТЕЦТВА — вищий 
мистецький навч. заклад М-ва ви¬ 
щої і середньої спец, освіти УРСР. 
Засн. 1946 у Львові. Має два ф-ти: 
прикладного і декоративного мист. 
та інтер’єру і обладнання. Готує 
фахівців для фарфоро-фаянсових, 
скляних, меблевих, ткацьких під¬ 
приємств, проектно-конструктор¬ 
ських бюро, будинків моделей, для 
майстерень художнього фонду із 
спеціальностей: художня керамі¬ 
ка, худож. скло, худож. оформ¬ 
лення текстильних виробів, худож. 
моделювання одягу, проектування 
інтер’єрів житл. і громад, примі¬ 
щень та меблів. Серед випускників 
ін-ту — нар. художники УРСР — 
В. Борисенко, Е. Мисько, Є. Ли- 
сик, засл. художники УРСР Л. Жо- 
голь, С.Серветник,засл. діячі мист. 
УРСР — Д. Крвавич, В. Подоль- 
ський, Й. Садовський та ін. Один 
із корпусів ін-ту споруджено 1972 
(арх. М. Вендзилович). Іл. див. 
до ст. Вендзилович М. Д., т. 2, 
с. 177. 1.1. Середюк. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІ- 
ЗЙЧНОЇ КУЛЬТУРИ — вищий 
навч. заклад у системі Комітету 
по фізичній культурі і спорту при 
Раді Міністрів УРСР. Заснований 
1946 на базі Львів, технікуму фіз. 
культури. В ін-ті три ф-ти — п$д., 
спортивний і заочного навчання 
(19 кафедр), бібліотека. Ін-т го¬ 
тує викладачів фіз. виховання і 
викладачів-тренерів з різних ви¬ 
дів спорту; надає наук.-методич¬ 
ну допомогу збірним командам 
УРСР та СРСР у підготовці спорт¬ 
сменів вищої кваліфікації, роз¬ 
робляє наук, проблеми фіз. вихо¬ 
вання, спортивного тренування, 
організації та управління фізкуль¬ 
турним рухом. В 1980/81 в ін-ті 
навчалося 1856 студентів. 26 ви¬ 
хованців ін-ту були учасниками 
Олімпійських ігор, з них чем¬ 
піонами стали В. Чукарін, П. Лед- 
ньов (п’ятиборство; 1972, 1976), 
Б. Макуц (гімнастика; 1980). 

„ В. С. Келлер. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ІСТОРЙЧНИЙ 
музЕй. Засн. 1893. Розміщений 
у трьох будинках 16 ст., що є 
історико-архітект. пам’ятками (зо¬ 
крема, в будинку Корнякта, Чор¬ 
ній кам'яниці). Має 4 відділи: 
історії первісного суспільства, фео¬ 
далізму, капіталізму, рад. сус¬ 
пільства. На 1980 фонди музею 
налічували бл. 270 тис. археол., 
архівних, ілюстраційних та ін. 
матеріалів, що висвітлюють істо¬ 
рію зх. областей України від най¬ 
давніших часів до наших днів. Має 
філіал — Галана Я. О. музей. 
Літ.: Козловська Є. І., Свєшнікова 
І. О. Львівський історичний музей. 
Путівник. Львів, 1979. 

„Б. М. Чайковський. 
ЛЬВГВСЬКИИ КОМІТЕТ БО- 
РОТЬБЙ ПРОТИ ФАШИСТСЬ¬ 
КОГО ТЕРОРУ — напівлегальна 
організація, створена 1935 з ініціа¬ 
тиви Комуністичної партії Захід¬ 
ної України. До складу к-ту вхо¬ 
дили укр. письменники Я. О. Та¬ 
лан, К. М. Пелехатий та ін. про¬ 
гресивні діячі культури. К-т бо¬ 
ровся проти режиму фашист, те¬ 

рору, встановленого урядом бурж.- 
поміщицької Польщі, домагався 
звільнення політ, в’язнів та демо¬ 
кратизації країни. Відіграв вели¬ 
ку роль у згуртуванні львів. ро¬ 
бітників у лавах єдиного антифа¬ 
шист. нар. фронту, в забезпеченні 
їх авангардної ролі у боротьбі тру¬ 
дящих мас проти фашист, терору 
на зх.-укр. землях. 
львГвський лісотехніч¬ 
ний ІНСТИТУТ — вищий нав¬ 
чальний заклад М-ва вищої і се¬ 
редньої спеціальної освіти УРСР. 
Засн. 1945. В ін-ті 7 факультетів: 
лісогосподарський, лісоінженер- 
ний, 2 технологічних, механіч¬ 
ний, інженерно-економічний, заоч¬ 
ний. Є вечірнє і підготовче відді¬ 
лення, курси підвищення кваліфі¬ 
кації інженерно-тех. працівників, 
аспірантура. Фонд б-ки налічує 
(1980) 483 тис. одиниць зберіган¬ 
ня. У 1979/80 навч. році кількість 
студентів становила бл. 7 тис. За 
роки існування в ін-ті підготовле¬ 
но понад 16 тис. спеціалістів. 

„ „ ^ А. І. Яцюк. 
ЛЬВГВСЬКИИ ЛІТОПИС — один 
з докладних укр. літописів 1-ї 
пол. 17 ст., вміщений у рукописній 
книзі М. Г. Гунашевського. Назва 
літопису умовна, знайдений він у 
Львові на поч. 19 ст. Д. І. Зуб- 
рицьким. Автор літопису, місце 
і час написання невідомі. Літопис¬ 
ні записи починаються 1498 і за¬ 
кінчуються 1649. До 1630 — це 
короткі нотатки, з 1630 — доклад¬ 
ний опис подій, свідком і учасни¬ 
ком яких був автор. Л. л. подає 
цінні відомості про зовнішньопо- 
літ. і екон. становище України, 
зв’язки України з Росією, загарб¬ 
ницьку політику феод. Польщі, 
грабіжницькі напади татар на 
Україну тощо. Багато уваги при¬ 
ділено сел.-козац. повстанням 
1630 на чолі з Т. Федоровичем, 
1637 і 1638 на чолі з Павлюком і 
Я. Острянином. Визвольну війну 
укр. народу 1648—54 описано від 
битви під Жовтими Водами до 
укладення Зборівського договору 
1649. З повагою автор ставиться до 
видатних діячів того часу — Б. 
Хмельницького, П. К. Сагайдач¬ 
ного, І. Борецького, П. С. Могили. 
Викриває верхівку православного 
духівництва України, яка зрадила 
укр. народ і прийняла Брестську 
унію 1596. Л. л. написаний тодіш¬ 
ньою укр. книжною мовою. 

„ _ П. Кісь. 
ЛЬВГВСЬКИИ ЛІЦЕЙ — загаль- 
ноосвітній навч. заклад, проміж¬ 
ного (між середньою та вищою шко¬ 
лою) типу. Засн. 1805 на базі лік¬ 
відованого австр. урядом Львів, 
ун-ту. Мав відділи філософії, 
права, богослов’я, хірургії, на 
яких навчалося від 500 до 800 
студентів, переважно дітей шлях¬ 
ти, духовенства й купецтва. Лі¬ 
цей використовувався австр. уря¬ 
дом з метою онімечення зх.-укр. зе¬ 
мель. Серед викладачів Л. л. були 
відомі діячі освіти і науки І. Лав- 
рівський, М. Гриневецький, Ю. 
Рорер, Ю. Маусс та ін. В 1817 
ліцей реорганізовано в універси¬ 
тет. ф. і. Стеблій. 
львГвський МЕДЙЧНИИ ІН- 
СТИТУТ — вищий навчальний за¬ 
клад М-ва охорони здоров’я УРСР. 
Засн. 1894 як мед. ф-т Львів, ун-ту, 
реорганізований в ін-т 1939. В 
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ін-ті — 6 ф-тів: лікувальний, пе¬ 
діатричний, санітарно-гігієнічний, 
стоматологічний, фармацевтичний, 
удосконалення лікарів, на яких 
навчається (1980/81) 5095 студен¬ 
тів. З 1939 в ін-ті підготовлено по¬ 
над 19 тис. лікарів і провізорів. 
В ін-ті — 74 кафедри (І9С0), які 
розміщені у 8 корпусах, музеї — 
анатомічний, хвороб людини, іс¬ 
торії ін-ту; в 6-ці — 500 тис. то¬ 
мів. Клінічна база ін-ту налічує 
4900 ліжок (1980) у 12 лікарнях і 

Теоретичний корпус 
Львівського медичного інституту. 

4 диспансерах. В ін-ті працювали 
В. X. Василенко, А. П. Любомуд¬ 
рові О. Ф. Макарченко, Д. І. Пан- 
ченко, Я. О. Парнас та ін. видатні 
вчені. В ін-ті розроблено операції 
на серці й магістральних суди¬ 
нах, одномоментну пластику при 
слоновості, впроваджено проте¬ 
зування клапанів серця, пластику 
стравоходу при природженій його 
атрезії тощо, синтезовано деякі 
лікарські препарати, провадяться 
комплексні дослідження умов 
праці, побуту, сан. стану навко¬ 
лишнього середовища Львів, обл. 

М. В. Даниленко. 

ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ УКРАЇН¬ 
СЬКОГО МИСТЕЦТВА — зіб¬ 
рання творів укр. образотворчого 
та декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва. Засн. 1905. Організато¬ 
ром музею і довгі роки його керів¬ 
ником був І. Свенціцький. До 
1939 наз. «Національний музей». 
У зібрання музею входять твори 
(переважно митців зх. областей Ук¬ 
раїни) від старод. періоду до тепе¬ 
рішнього часу. Серед експона¬ 
тів — унікальна збірка іконопису 
15—18 ст. (твори І. Рутковича, 
Й. Кондзелевича, Л. Долинського 
та ін.), а також колекція серед¬ 
ньовічних рукописів та стародру¬ 
ків. Мист. 19 — поч. 20 ст. пред¬ 
ставлене творчістю Т. Шевченка, 
К. Устияновича, Т. Копистинсько- 
го, Ф. Красицького, І. Труша, 
0. Новаківського, О. Куриласа та 
ін., укр. рад. мист.— творами Й. 
Бокшая, О. Кульчицької, А. Ма- 
настирського, М. Дерегуса, В. На¬ 
сіяна та ін.; декоративно-ужитко¬ 
ве мист.— творами, виконаними 
нар. майстрами (різьблення на 
дереві й художнє шитво 15— 
17 ст., килими 18—19 ст., пи¬ 
санки тощо). Музей має відділи: 
художньо-меморіальний музей О. 
Кульчицької та художньо-мемо¬ 
ріальний музей О. Новаківського. 

Г. Д. Якущенко. 

ЛЬВГВСЬКИЙ ОБЛАСНЙЙ УК¬ 
РАЇНСЬКИЙ МУЗЙЧНО-ДРА- 
МАТЙЧНИЙ ТЕАТР імені Я. 
Галана (м. Дрогобич). Засн. 
1939, після визволення зх.-укр. 
земель. Трупу було укомплекто¬ 

вано з місцевих акторі в-аматорі в 
та випускників Київ, театр, ін-ту і 
Дніпроп. театр, уч-ща. З 1970 — 
імені Я. Галана. В репертуарі те¬ 
атру — твори укр., рос. та зх.- 
європ. класики, п’єси сучасних 
драматургів: «Сватання на Гонча- 
рівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Назар Стодоля» Т. Шевченка, 
«Украдене щастя» І. Франка, «Лі¬ 
сова пісня» Л. Українки, «Любов 
на світанні» Я. Галана, «Дума про 
Британку» Ю. Яновського, «Брате 
мій» Я. Верещака, «Бідність не 
порок» О. Островського, «Гіркий 
хліб істини» І. Стаднюка, «Вій, 
вітерець!» Я. Райніса, «Віндзорсь- 
кі витівниці» У. Шекспіра. В теат¬ 
рі працювали: нар. артисти УРСР 
Я. Геляс, В. Конопацький, С. 
Сміян; драматург В. Сичевський 
та ін. В трупі (1980): засл. артисти 
УРСР: Г. Морозюк, Л. Пилинська, 
В. Цимбал, М. Шуневич. 

Й. М. Сенюра. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧ¬ 
НИЙ ІНСТИТУТ імені Ленінсь- 
кого комсомолу — вищий навчаль¬ 
ний заклад М-ва вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР. Засно¬ 
ваний 1844 на базі Реальної школи 
(до 1877 — Технічна академія, 
1877—1921 — Вища політехнічна 
школа, 1921—39 — Львівська полі¬ 
техніка, з 1939 — політехнічний 
інститут). В ін-ті працювали Ю. О. 
Захаревич, К. Б. Карандєєв, Г. Є. 
Пухов, С. І. Субботін, О. О. Хар- 
кевич та ін. вчені. У Л. п. і. 16 
факультетів: електроенергетичний, 
електромеханічний, механіко-тех- 
нологічний, механіко-машино¬ 
будівний, автоматики, електрофі¬ 
зичний, будівельний, геодезич¬ 
ний, архітектурний, радіотехніч¬ 
ний, хіміко-технологічний, тепло¬ 
технічний, технології органічних ре¬ 
човин, інженерно-економічний, ве¬ 
чірній і загальнотехнічний; є 
аспірантура. Філіали у Тернополі, 
Луцьку, загальнотехнічний фа¬ 
культет у Дрогобичі. Відділення у 
Червонограді і Нововолинську. 
Фонд б-ки налічує (1980) 1 млн. 
880 тис. одиниць зберігання. У Л. 
п. і. навчається (1980) бл. 28 тис. 
студентів. За роки Рад. влади в 
ін-ті підготовлено понад 68 тис. 
спеціалістів. Л. п. і. нагородже¬ 
ний (1967) орденом Леніна. Буди¬ 
нок Л. п. і. споруджено 1873— 
77 (архітектор Ю. О. Захаревич. 
Іл. див. до ст. Захаревич Ю. О., 
т. 4, с. 222). М. О. Гаврилюк. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІТЙЧНИЙ 
СТРАЙК 1918 — виступ робітни¬ 
ків львівських залізничних май¬ 
стерень під впливом Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. Був 
складовою частиною заг. політ, 
страйку пролетаріату Австро-Угор¬ 
щини. 18.1 6л. 800 робітників на 
зборах висунули вимоги негайно 
поліпшити прод. постачання і під¬ 
вищити заробітну плату. Управ¬ 
ління з-ць ці вимоги відхилило. 
До страйку приєдналися кондукто¬ 
ри і машиністи. Рух на Львів, з-ці 
опинився під загрозою. 24.1 на знак 
солідарності з залізничниками за¬ 
страйкувала 1 тис. трамвайників, 
які також зажадали підвищення 
заробітної плати. Страйкарі вима¬ 
гали припинення імперіалістичної 
війни. Поліція провела масові 
арешти серед страйкарів, але ре- 
волюц. піднесення не спадало. Л. 

п. с. відіграв певну роль у зростан¬ 
ні революц. кризи в Галичині. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЦЕС СОЦІА¬ 
ЛІСТІВ 1878 — судовий політ, про¬ 
цес, який організувала австр. влада 
над групою галицьких соціалістів. 
Тривав 14—21.1 у Львові. Після 
6-місячного ув’язнення до суду 
було притягнуто 8 відомих галиць¬ 
ких громад, діячів: І. Я. Франка, 
М. І. Павлика, Г. І. Павлик, О. С. 
Терлецького та ін. їх звинувачу¬ 
вали в зв’язках із закорд. соціалі¬ 
стичним центром, у належності 
до таємної соціалістичної орг-ції, 
яка прагнула революц. шляхом по¬ 
валити австр. уряд. Підсудні ви¬ 
користали судовий процес для про¬ 
паганди соціалістичних ідей. їх 
було засуджено до різних строків 
ув’язнення. М. М. Кравець. 
ЛЬВГВСЬКИЙ РОСІЙСЬКИМ 
ДРАМАТЙЧНИЙ „ ТЕАТР РА¬ 
ДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, театр Черво- 
нопрапорного Прикарпатського 
військового округу (ПрикВО). 
Засн. 1931 як Теагр Київ, військ, 
округу (КВО). Залежно від перей¬ 
менування округу мав різні наз¬ 
ви — Всеукр. Театр Червоної Ар¬ 
мії (ВТЧА), Театр Українського 
військового округу (УВО), Театр 
Київ, особливого військ, округу 
(КОВО). В 1941—44 — Театр 
Пн.-Зх., згодом — Сталінградсь- 
кого, Забайкальського фронтів, 
1944—53 — Театр Одес. військ, 
округу (ОдВО), з 1954 — сучас. 
назва. В репертуарі перших років: 
«Інтервенція» Л. Славіна, «Аристо¬ 
крати» М. Погодіна, «Далеке» О. 
Афіногенова, «Неспокійна ста¬ 
рість» Л. Рахманова, «Плацдарм» 
М. Ірчана, «Десант» В. Суходоль- 
ського, «Гамлет» У. Шекспіра, 
«Сірано де Бержерак» Е. Ростана. 
В роки Великої Вітчизн. війни про¬ 
відною в театрі стала героїчна те¬ 
ма: «Пархоменко» Вс. Іванова, 
«Фронт» О. Корнійчука, «Поча¬ 
ток битви» Л. Первомайського, 
«Російські люди» К. Симонова, 
«Навала» Л. Леонова, «Сталін- 
градці»Ю. Чепуріна. В репертуарі 
50—70-х рр.— «Останні» і «Васса 
Желєзнсва» М. Горького, «Людина 
з рушницею» М. Погодіна, «Бара¬ 
банщиця» і «Марія» А. Салинсько- 
го, «Замах на Прометея» Д.*}Усла- 
нова, «Більшовики» М. Шатрова, 
«Океан» О. Штейна, «Василь Тьор- 
кін» за Твардовським, «А зорі тут 
тихі...» Б. Васильєва, «Спадщина» 
А. Софронова, «Лейтенанти», «Ма¬ 
йор як майор», «Небо — земля» 
A. Пінчука, «Безцінний дар» Є. 
Гавриловича і С. Розена, «Святая 
святих» Й. Друце, «Генерал Вату- 
тін»Л. Дмитерка, «Прага залиша¬ 
ється моєю» Ю. Буряківського 
(Держ. премія СРСР, 1952), «Вдо¬ 
ви», «Суд матері» І. Рачади. В 
різний час в театрі працювали: 
актори — Л. Бугова, О. Гай\, Д. 
Голубинський, В. Дальський, Г. 
Полежаев, І. Інсарова, Ю. Лавров, 
Г. Ніколаева, Д. Франько, Б. Чин- 
кін\ режисери — Ю. Лішанський, 
О. Максимов, В. Лизогуб, Б. 
Норд, В. Федоров; художники — 
B. Борисовець, М. Уманський 
та ін. В творчій трупі (1980): 
нар. арт. СРСР А. Аркадьєв, 
нар. артисти УРСР В. Щербаков, 
3. Дегтпярьова, Л. Калачевська, 
заслужений діяч мистецтв УРСР 
А. Ротенштейн (з 1967 — гол. ре- 

ЛЬВІВСЬКИЙ 
РОСІЙСЬКИЙ 

ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР 

РАДЯНСЬКОЇ 
АРМІЇ 

Львівський музей ук¬ 
раїнського мистецтва. 
Архітектор В. Рауш. 
1887. 
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жисер), засл. артисти УРСР К. 
Байбакова, Р. Воробйова, І. Крав¬ 
чик, Г. Кирик, Ж. Тугай, М. 
Лук’яненко, І. Макогон, Ю. Са- 
таров, засл. артисти РРФСР Б. 
Молчанов, засл. арт. Комі АРСР 
Г. Щербаков. 
Літ.: Давидова И. Н. Театр боевой 
славьі. К., 1975. /. М. Давидова. 
ЛЬВГВСЬКИИ СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ — 
вищий навчальний заклад у систе¬ 
мі Міністерства с. г. СРСР. Місти¬ 
ться у с. Дублянах Нестеровського 
р-ну Львів, обл. Засн. 1946 на базі 
агрономічного і лісогосподарського 
ф-тів Львівського політехнічного 
ін-ту. Має (1980) факультети: 
агрономічний, економічний, зем¬ 
левпорядний, механізації с. г., 
архітектурний, підвищення квалі¬ 
фікації керівних кадрів та фахів¬ 
ців с. г. Є підготовче відділення. 
При ін-ті — навчально дослідне 
г-во (заг. площа землі 3791 га). 
Студентів — 6413, у т. ч. 3390 на 
заочному відділенні. Фонд бібліо¬ 
теки (1980) — понад 380 тис. книг. 
Ін-т має очну й заочну аспірантуру. 

„ „ М. Т. Гончар. 
ЛЬВГВСЬКИИ СТРАЙК Буді¬ 
вельників 1936 — один з най- 
більших масових виступів зх.-укр. 
пролетаріату. В страйку буді¬ 
вельників, який почався 8.У під 
керівництвом КПЗУ, брало участь 
20 тис. чоловік. Страйкарі висуну¬ 
ли вимоги не лише економічні (єди¬ 
ний колективний договір, спец, 
одяг, виплата заробітної плати за 
святкові дні, ліквідація акордної 
системи оплати праці), а й політич¬ 
ні (демократичні свободи, звіль¬ 
нення ув’язнених робітників). Ви¬ 
ступ будівельників підтримали ін¬ 
ші робітники. Відбулися політ, де¬ 
монстрації. Виступ закінчився на 
поч. червня перемогою робітників, 
які добилися задоволення своїх 
екон. вимог. 
ЛЬВГВСЬКИЙ ТАЄМНИЙ УНІ¬ 
ВЕРСИТЕТ — вищий навч. за¬ 
клад, що діяв нелегально на гро¬ 
мад. засадах у Львові 1921—25. 
Заснований у відповідь на заборо¬ 
ну приймати студентів укр. по¬ 
ходження у Львів, ун-т. Мав фі- 
лос., юрид. і мед. ф-ти, на яких 
навчалася понад 1 тис. студентів. 
Першим ректором був В. Щурат. 
Серед професорів — відомі укр. 
вчені І. Кригіякевич, Ф. Колес- 
са, М. Возняк, І. Свєнціцький та 
ін. При Л. т. у. 1921—22 було два 
курси таємної політехніки (полі- 
тех. ін-ту). В соціально-політ. 
відношенні ун-т був різнорідним; 
прогрес, викладачі та студенти 
виступали проти бурж. націона¬ 
лістів. Комуністична партія Зх. 
України і Компартія Польщі бо¬ 
ролися за легалізацію Л. т. у. 
і переведення його на держ. утри¬ 
мання. м Ф. І. Стеблій. 
ЛЬВГВСЬКИИ ТЕАТР ляльок. 
Засн. 1946. В репертуарі — укр., 
рос. і зарубіжні п’єси: «Іванкова 
дудочка», «Маша і Колобок» В. 
Орлова, «Яношек і зла королева» 
А. Школьника, «Кіт у чоботях» 
Г. Владичиної, «Казка про Оме- 
лю» Б. Судашкіна, «Маленька 
фея» В. Раба дана та ін. 
львівським теАтр Опери 
ТА БАЛЕТУ імені Івана Франка, 
Львівський державний академіч¬ 
ний театр опери та балету імені 

Івана Франка — перший україн¬ 
ській стаціонарний оперний театр 
на західних землях України. Ство¬ 
рений 1939 після возз’єднання укр. 
земель у єдиній Укр. Радян¬ 
ській державі. Міститься в будин¬ 
ку кол. Великого міського театру 
(1900, арх. 3. Горголевський), 
на сцені якого виступали видатні 
співаки О. Мигиуга, С. Крушель- 
ницька, Дж. Беллінчіоні, А. Ді¬ 
ду р, Ф. Шаляпін, М. Менцин- 
ський, Я. Королевич-Вайдова, Я. 
Кепура та ін. Перша вистава теат¬ 
ру відбулася 1940 (опера «Тихий 
Дон» Дзержинського). В репертуа¬ 
рі театру — класичні твори укр., 
рос., зх.-європ., а також рад. ком¬ 
позиторів: опери — «Наталка Пол¬ 
тавка» Лисенка, «Євгеній Онєгін» 
Чайковського (обидві — 1940), 
«Хованщина» Мусоргського (1973), 
«Царева наречена» Римського-Кор- 
сакова (1978), «Далібор» Сметани 
(1950), «Ернані» Верді (1970), 
«Зачарований замок» Монюшка 
(1974), «Золотий обруч» Лятошин- 
ського (1970, Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1971); балети — 
«Лілея» Данькевича (1946), «Пан 
Твардовський» Ружицького (1958), 
«Спартак» Хачатуряна (1965), 
«Створення світу» Петрова (1972). 
На сцені театру вперше було по¬ 
ставлено укр. рад. опери—«Лісо¬ 
ва пісня» (1958) та «У неділю 
рано...» (1966) Кирейка, «Заг¬ 
рава» Кос-Анатольського (1959), 
«Украдене щастя» (1960) та «Рі- 
хард Зорге» (1976) Мейтуса, ба¬ 
лети — «Хустка Довбуша» (1951), 
«Сойчине крило» (1956), «Орися» 
(1964) Кос-Анатольського, трип¬ 
тих «Досвітні вогні» Кирейка, Дич¬ 
ко, Скорика (1967). В театрі пра¬ 
цювали: диригенти — нар. арт. 
СРСР С. Зак, нар. артисти УРСР 
М. Покровський, Я. Вощак, засл. 
діячі мист. УРСР Л. Брагинський, 
Ю. Луців; співаки — засл. артисти 
УРСР П. Гаранжа, П. Дума, В. 
Кобржицький, Л. Жилкіна; артисти 
балету — нар. арт. УРСР Н. Сло¬ 
бодян, засл. арт. УРСР О. Сталін¬ 
ський та ін. В трупі театру (1980): 
співаки — нар. арт. СРСР П. Кар- 
малюк, нар. артисти УРСР Т. Ді- 
дик, О. Врабель, В. Луб'яний, 
засл. артисти УРСР Б. Базиликут, 
Л. Божко, Т. Братківська, Т. Да- 
шак, В. Чайка; солісти балету — 
засл. артисти УРСР О. Поспєлов, 
Є. Старикова; диригенти — засл. 
артисти УРСР С. Арбіт, І. Юзюк. 
Гол. диригент — нар. арт. УРСР 
І. Лацанич, гол. балетмейстер — 
нар. арт. УРСР Г. Ісупов. Іл. див. 
на окремому аркуші до ст. Львів, 
с. 448—449. 
Літ.: Кордіані Б. На оновленій землі. 
К., 1960; Театри Львова. Львів, 1962. 
львГвський теАтр Юного 
глядача імені М. Горького. 
Засн. 1920 в Харкові як Театр каз¬ 
ки, з 1922 — Перший держ. театр 
для дітей. Активну участь у ство¬ 
ренні театру брали О. Білецький, 
режисери та художники В. Неллі, 
М. Синельников, В. Вільнер, 
М. Акимов, О- Хвостенко-Хвос- 
тов. З 1936 — ім. М. Горького. 
Під час Великої Вітчизняної вій¬ 
ни театр працював у Новосиб. та 
Пн.-Каз. обл. З 1944 — у Львові. 
В репертуарі театру — твори 
рад., класичної та сучас. зарубіж¬ 
ної драматургії: «Мартин Бору ля» 

Карпенка-Карого, «Лимерівна» П. 
Мирного, «Любов на світанні» Га- 
лана, «Родина щіткарів» Ірчана, 
«Летючий корабель» ПІияна, «Мо¬ 
лода гвардія» за Фадєєвим, «Чер¬ 
воні дияволята» Бляхіна, «Гавро- 
ші Брестської фортеці» Махнача, 
«Убити пересмішника» за Г. Лі та 
ін. В театрі працювали нар. ар¬ 
тисти УРСР В. Скляренко, В. 
Харченко, О. Барсегян, С. Дан- 
ченко, художник Б. Косарєв та 
ін. В трупі (1980): заслужені ар¬ 
тисти УРСР Л. Крамаренко, X. 
Кедич, М. Слав’янський, Т. Ор- 
ленко, О. Янчуков. Театр наго¬ 
роджено орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора (1969). „ м В. М. Заярний. 
ЛЬВГВСЬКИИ ТОРГОВЕЛЬНО- 
ЕКОНОМГЧНИЙ ІНСТИТУТ - 
вищий навчальний заклад. Підпо¬ 
рядкований Центроспілці. Засн. 
1939. Ф-ти: екон., інженерно-екон., 
товарознавчий. Є заочне відділен¬ 
ня. При ін-ті — аспірантура. У 
фонді б-ки — понад 0,5 млн. оди¬ 
ниць зберігання (1979). В 1978/79 
навч. р. в ін-ті навчалось 2700 сту¬ 
дентів стаціонарно, 2980 — заочно. 
Щороку ін-т випускає бл. 600 фа¬ 
хівців для споживчої кооперації. 

К. І. Пирожак. 
ЛЬВГВСЬКИИ УКРАЇНСЬКИМ 
ДРАМАТЙЧНИЙ ТЕАТР імені 
М. Заньковецької, Львівський дер¬ 
жавний ордена Трудового Черво¬ 
ного Прапора академічний укра¬ 
їнський драматичний театр імені 
М. Заньковецької — один з про¬ 
відних драматичних театрів УРСР. 

Створений 1922 в Києві. Фундато¬ 
ри театру: Б. Романицький 
(1922—48 — художній керівник), 
О. Корольчук, В. Яременко, В. 
Любарт. До 1931 театр обслуго¬ 
вував пром. центри України: До¬ 
нецьк, Луганськ, Артемівськ, Ми¬ 
колаїв, Дніпропетровськ, Запо¬ 
ріжжя, Харків, Полтаву та ін. В 
репертуарі цього періоду провід¬ 
не місце посідали п’єси класичної 
спадщини (Шевченка, Карпенка- 
Карого, Франка, Старицького, 
Лесі Українки, Гоголя, Шек- 
спіра, Шіллера), укр. і рос. сучас. 
драматургії (Кочерги, М. Ку- 
ліша, Ірчана, Мамонтова, Мики- 
тенка, Катаєва, Кіршона). З 
1931 театр — у Запоріжжі. Під 
час Великої Вітчизн. війни перебу¬ 
вав у Тобольську та Новокузнець- 
ку, з 1944 — у Львові. Серед ви¬ 
став 50—70-х рр.— «Тарас Буль¬ 
ба» за Гоголем, «Сон князя Свя¬ 
тослава» та «Украдене щастя» 
Франка, «Лісова пісня», «Камін¬ 
ний господар» Лесі Українки, 
«Доки сонце зійде, роса очі ви¬ 
їсть», «Невольник» Кропивницько- 
го, «Суєта» Карпенка-Карого, «Ма- 
кар Діброва», «Калиновий гай» і 
«Богдан Хмельницький» Корній- 
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чука, «Під золотим орлом» і «Лю¬ 
бов на світанні» Галана, «На вели¬ 
ку землю» Хижняка (Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1950), «Камо», «Фауст 
і смерть» Левади, «Прапороносці» 
за Гончаром, «Марія Занько- 
вецька» Рябокляча, «Сестри Рі- 
чинські» за Вільде, «Голубі олені» 
Коломійця, «Кафедра» Врублев- 
ської, «Трибунал» Макайонка, 
«Тил» Зарудного (Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1978), 
«Три сестри» Чехова, «Кремлівсь¬ 
кі куранти» Погодіна, «Вій, віте¬ 
рець!» Райніса, «Гамлет» Шекспі- 
ра, «Нора» Ібсена, «Дами і гуса¬ 
ри» Фредро та ін. В театрі працю¬ 
вали нар. арт. СРСР В. Грипич, 
нар. артисти УРСР В. Аркушен- 
ко, Ф. Гаенко, Я. Геляс, В. Дан- 
ченко, С. Данченко, Д. Дударєв, 
В. Івченко, Д. Козачківський, С. 
Сміян, Б. Ступка, Б. Тягно, 
В. Харченко, заслужений діяч 
мист. УРСР І. Чабаненко, заслу¬ 
жені артисти УРСР І. Рубчак, 
Г. Босенко, І. Овдієнко, В. Роз- 
стальний та ін. В трупі (1980): 
нар. артисти СРСР Б.Романиць- 
кий, Н. Доценко, О. Гай, нар. 
артисти УРСР В. Полінська, В. 
Максименко, Л. Кривицька, 
Ф. Стригун, А. Кравчук (з 1980 
— гол. режисер), засл. діяч мист. 
УРСР М. Кипріян (з 1963 — гол. 
художник), засл. артисти УРСР 
0. Гринько, Л. Кадирова, Л. Ка- 
ганова, К. Хом’як, Б. Антків, 
А. Тимошенко, Б. Козак, Т. Лит- 
виненко, Г. Шайда, В. Глухий та 
ін. В 1951 театр нагороджено ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора; з 1970 — академічний. 
Літ.: Кордіані Б., Мельнияук-Лучко 
Л. Львівський державний ордена 
Трудового Червоного Прапора укра: 
їнський драматичний театр імені 
М. Заньковецької. К.. 1965; Заньків- 
чани. К., 1972. 
львГвськии УНІВЕРСИТЕТ 
імені Івана Франка — вищий навч. 
заклад М-ва вищої і середньої 
спец, освіти УРСР, один із найста¬ 
ріших і найбільших у країні. Засн. 
1661 у складі філос., юрид., мед. і 
теол. ф-тів. Ун-т пройшов склад¬ 
ний шлях розвитку в умовах феод. 
Польщі (до 1772), Австро-Угор. 
монархії (до 1918) і бурж.-помі¬ 
щицької Польщі (до 1939). У 1805— 

17 ун-т був закритий; на його базі 
існував Львівський ліцей. Викла¬ 
дання проводилося лат., нім., 
польс. мовами. Насаджувався дог¬ 
матизм, переслідувалася передова 
наук, думка. До навчання у вузі 
дітей трудящих фактично не до¬ 
пускали. В дорадянський період 
ун-т був місцем гострої політ, бо¬ 
ротьби прогресивних учених і сту¬ 
дентів проти реакц. ладу, проти 
колоніальної політики уряду на 
зх.-укр. землях. У- різний час в 
ун-ті працювали відомі прогресив¬ 
ні вчені: філософ-просвітитель П. 
Лодій, петрограф Ф. Циркель, 

математики Ю. Пузина і С. Банах, 
мовознавець Ю. Курилович, філо¬ 
лог Р. Ганшинець, зоолог В. Дибов- 
ський, фізик М. Смолуховський, 
хімік Б. Радзішевський, юрист П. 
Домбковський та ін. Почесн. докто¬ 
рами ун-ту були М. Склодовська- 
Кюрі і польс. письменник Ю. Кра- 
шевський. Тут навчалися укр. 
письменники І. Франко, М. Пав- 
лик, Т. Бордуляк, О. Маковей, 
С. Тудор, білорус, поетеса А. Цьот- 
ка, А. Жабіцький — згодом член 
Ген. ради 1-го Інтернаціоналу, 
польс. поет Б. Червенський та ін. 
У 1940 ун-ту присвоєно ім’я Івана 
Франка. На викладацьку роботу 
до Л. у. прийшли акад. АН УРСР 
М. С. Возняк, літературознавець 
і фольклорист В. Г. Щурат, фоль¬ 
клорист і музикознавець Ф. М. 
Колесса, геологи О. С. Вялов і 
Є. К. Лазаренко, математик Б. В. 
Гнєденко, механік Г. М. Савін, 
геофізик В. О. Сельський, петро¬ 
граф і мінералог В. С. Соболєв та 
ін. У складі ун-ту (1980)—13 ф-тів: 
біол., геогр., геол., екон., істор., 
журналістики, іноз. мов, матем., 
прикладної математики й механі¬ 
ки, фізичний, філол., хімічний, 
юрид. Діють вечірнє й заочне відді¬ 
лення, ф-т підвищення кваліфіка¬ 
ції викладачів, підготовчий ф-т для 
іноз. студентів. Є аспірантура. 
Працює 4 наук, проблемні лабора¬ 
торії, обчислювальний центр, 5 
музеїв, астр. обсерваторія, бот. 
сад, наук, о-ка (фонд — 2,5 млн. 
одиниць зберігання), вид-во ви¬ 
давничого об’єднання <Вища шко¬ 
лам, стаціонарні бази навч. прак¬ 
тики на Волині, Дністрі і в Карпа¬ 
тах. У 1979/80 навч. р. в Л. у. на¬ 
лічувалось понад 12 тис. студен¬ 
тів, зокрема на денному відділен¬ 
ні — 6800. За роки Рад. влади 
підготовлено понад 47 тис. спеціа¬ 
лістів (1980). Серед випускників— 
академіки АЦУРСР Р. В. Кучер, 
В. В. Панасюк, О. С. Парасюк, 
Я. С. Подстригач. В. Л. Рвачов, 
чл.-кореспонденти АН УРСР М. С. 
Бродин, І. І. Данилюк, І. Р. 
Юхновський, І.В. Скрипник, І.О. 
Дзеверін. Ун-т нагороджено ор¬ 
деном Леніна (1961). Л. у. під¬ 
тримує дружні зв’язки з Люблін¬ 
ським ун-том ім. М. Кюрі-Скло- 
довської (ПНР) і Великотирнов- 
ським ун-том ім. Кирила і Ме- 
фодія (НРБ). 
Літ.: Ріпкеї Ь., 51аггуЛзкі 5. Нізіогіа 
Шіхуегзуїеіи Ь^о^зкіе^о. 1894; 
Лазаренко Є. К. 300 років Львів¬ 
ського університету. Львів, 1961. 

М. Г. Максимович. 

ЛЬВГВСЬКИЙ ФІЛІАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗ.£ю 
В. І. ЛЄНІНА. Відкритий за по¬ 
становою ЦК ВКП(б) 22.IV 1950. 
В 20 залах музею представлено 
понад 5,5 тис. експонатів: фото¬ 
копії ленінських рукописів, пер- 
шовидання книг В. І. Леніна, ори¬ 
гінали більшовицьких газет <Иск- 
ра>, <Вперед>, <Пролетарий>, 
<Правда>, документальні фотогра¬ 
фії, твори образотворчого мистецт¬ 
ва, макети і діаграми, які висвіт¬ 
люють життя і діяльність В. І. 
Леніна. Документи і матеріали 
розповідають про тісні зв’язки 
В. І. Леніна з комуністами і тру¬ 
дящими України, зокрема про 
вплив ленінських ідей на рево- 
люц.-визвольну боротьбу трудя¬ 

щих зх.-укр. земель. У музеї ек¬ 
спонуються оригінали ленінських 
праць, газет, що розповсюджува¬ 
лись у Галичині, документи і ма¬ 
теріали про боротьбу трудящих 
Зх. України за соціальне і нац. 
визволення та возз’єднання з 
УРСР, газети, листівки та ін. ви¬ 
дання КПЗУ, матеріали про со¬ 
ціалістичні перетворення після 
возз’єднання з УРСР тощо. Ек¬ 
спозиція музею висвітлює багато¬ 
гранну діяльність КПРС і Ком¬ 
партії України по здійсненню 

ленінського плану побудови соціа¬ 
лізму і будівництва комунізму 
в СРСР, по зміцненню світової 
системи соціалізму, міжнародного 
комуністичного і робітничого руху. 

_ „ Г. В. Поооляк. 
львГвськии ЦЕРКОВНИЙ 
СОБОР 1946 — з’їзд представни¬ 
ків уніатської церкви, який ска¬ 
сував Брестську унію 1596. Від¬ 
бувся 8—10. III 1946 у Львові з 
ініціативи групи уніатського ду¬ 
хівництва зх. областей УРСР на 
чолі з священиком Г. Костельни- 
ком. Л. ц. с., в якому взяли участь 
216 представників місц. духівниц¬ 
тва та делегація моск. патріархії, 
одностайно ухвалив рішення про 
ліквідацію Брестської церк. унії, 
розрив з Ватіканом і об’єднання з 
руською православною церквою. 
Рішення Л. ц. с. відображало 
прагнення широких кіл віруючих 
зх.-укр. земель порвати з уніатсь¬ 
кою церквою, яка була слухня¬ 
ним знаряддям у руках уряду 
буржуазно-поміщицької Польщі 
та католицької церкви на Україні 
й особливо скомпрометувала себе 
співробітництвом з нім.-фашист, 
окупантами та укр. бурж.-націона¬ 
лістичними бандами під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45. 
львГвсько- ВАРШАВСЬ¬ 
КА ШКбЛА — група польських 
філософів і логіків, що особливо 
активно діяла в 20—30-х рр. 20 ст. 
у Львові, Варшаві і Кракові. За¬ 
снована К. Твардовським у Львові. 
За філос. спрямуванням близька 
до неопозитивізму. Філос. дже¬ 
релами Л.-в. ш. були погляди Ф. 
Брентано, в яких елементи схола¬ 
стики поєднувалися з позитивіз¬ 
мом, а також раціоналізм Р. Де- 
карта, праці Г. В. Лейбніца, Б. 
Больцано, Г. Фреге та ін. Знач¬ 
ний вплив на Л.-в. ш. мали «Прин¬ 
ципи математики» А. Н. Уайтхе- 
да і Б. Рассела. Проблематика 
школи була досить широкою. В 
галузі логіки і семантики значні 

ЛЬВІВСЬКО- 
ВАРШАВСЬКА 

ШКОЛА 
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львівсько- 
волинський 
ВУГІЛЬНИЙ 
БАСЕЙН 

Розсільний льодогене¬ 
ратор лускатого типу: 
1 — циліндр з розсолом; 
2 — теплоізольований 
кожух; 3 — ролик, що 
деформує шар льоду. 

Опора моста з 
льодорізом. 

здобутки мали Я. Лукасевич, С. 
Лесневський, Т. Котарбінський, 
А. Тарський, Л. Хвістек, Т. Че- 
жовський та ін. Питаннями тео¬ 
рії пізнання в тісному зв’язку з 
розробкою проблем логіки наук, 
дослідження і філос. питань при¬ 
родознавства займалися К. Айду- 
кевич, 3. Завірський та ін. З 
Л.-в. ш. вийшла плеяда психологів 
(В. Вітвіцький, М. Кройц, С. Ба- 
лей та ін.). Представники Л.-в. ш. 
працювали і в галузі етики, есте¬ 
тики, історії філософії, історії 
логіки тощо. Внаслідок відходу 
від ідеалізму у Л.-в. ш. утворив¬ 
ся матеріалістичний напрям (Т. 
Котарбінський, С. Лесневський, 
С. Балей). Школа діяла до 1939. 

М. М. Верников. 
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛ инськии 
ВУГІЛЬНИЙ БАС£ЙН — у захід¬ 
ній частині УРСР, у межах Львів, 
і Волин. областей. На Зх. продов¬ 
жується на тер. Польщі. Пл. ба¬ 

сейну в межах УРСР бл. 8 тис. 
км2 (простягається з Пн. на Пд. 
на 125 км, з Зх. на Сх.— на 60 
км). Промислові запаси вугілля 
становлять бл. 800 млн. т (1980). У 
геоструктурному відношенні Л.-В. 
в. 6. пов’язаний з Галицько-Во¬ 
линською синеклізою, виповненою 
товщею палеозойських, мезозойсь¬ 
ких і кайнозойських відкладів. 
Поклади вугілля у відкладах на- 
мюрського, візейського і башкир¬ 
ського ярусів карбону (див. Ка¬ 
м'яновугільний період і кам'яно¬ 
вугільна система). Вугленосна тов¬ 
ща містить бл. 60 вуг. пластів по¬ 
тужністю від 0,6 до 2 м. Глиб, заля¬ 
гання від 300 м на Пн. до 450— 
650 м на Пд. басейну. Вугілля ка¬ 
м’яне. Пересічна зольність його 
13,7%; вміст летких речовин 33— 
41%, сірки 1—4%, фосфору 1,5%. 
Теплота згоряння на робоче пали¬ 
во — 6800—7500 ккал/кг. Осн. ро¬ 
довища: Волинське, Межирічансь- 
ке, Забузьке (експлуатуються), Со- 
кальське, Буське, Бубнівське, Тяг- 
лівське, Карівське. Гідрогеол. 
умови басейну ускладнені наяв¬ 
ністю значного водоносного гори¬ 
зонту в крейдових відкладах. Ви¬ 
добувати вугілля почали 1954. Ви¬ 
добувають вугілля шахтним спосо¬ 
бом. Використовують його як енерг. 
паливо. 
Літ.: Львівсько-Волинський кам’яно¬ 
вугільний басейн. К., 1962; Вьірвич 
Г. П. [та ін.]. Каменньїе угли Львовс- 
ко-Вольїнского бассейна. Львов, 1978. 

„ В. О. Кушнірук. 
ЛЬВГВСЬКО-САНДОМЙРСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1944 — стратегічна 
наступальна операція під час Ве¬ 

ликої Вітчизняної війни 1941—45, 
проведена 13.VII—29.VIII рад. 
військами 1-го Укр. фронту (ко¬ 
манд.— Маршал Рад. Союзу І. С. 
Конєв) на тер. зх. областей Украї¬ 
ни. Наступ рад. військ відбував¬ 
ся з району Луцька на Сокаль і 
Раву-Руську та з району Терно¬ 
поля на Золочів і Львів. 18.VII 
рад. війська прорвали оборону 
противника, вийшли на підступи 
до Львова і оточили в районі м. 
Броди 8 нім.-фашист, д-зій, які 
22. VII було ліквідовано. 27. VII 
визволено Раву-Руську, Львів, Пе¬ 
ремишль, Станіслав (тепер м. Іва¬ 
но-Франківськ). У розгромі во¬ 
рожого угруповання взяли участь 
загони і з’єднання укр. партиза¬ 
нів. 29.VII—1. VIII рад. війська 
форсували Віслу і до З.УІІІ захо¬ 
пили плацдарм на Пд. від Сандо- 
мира. В серпні вони відбили ряд 
контрударів нім.-фашист, військ 
і на ЗО.VIII розширили плацдарм 
до 75 км по фронту і 55 км у гли¬ 
бину. Внаслідок Л.-С. о. було роз¬ 
громлено 40 нім.-фашист. д-зій, 
завершено визволення Рад. Ук¬ 
раїни і почато визволення сх. ча¬ 
стини Польщі. 
ЛЬВОВ (Ілуоії) Андре Мішель 
(н. 8.У 1902, Ене-ле-Шато, деп. 
Альє)—франц. мікробіолог, член 
ряду зарубіжних АН, іноз. член 
АМН СРСР (з 1967). Закінчив 
мед. ф-т Паризького ун-ту, з 1959— 
його професор, з 1969 — директор 
Нац. ін-ту досліджень раку. Осн. 
праці з питань фізіології вірусів, 
індукції і репресії ферментів, ро¬ 
стових факторів мікробів, регуля¬ 
ції синтезу білка у бактерій. До¬ 
вів (разом з А. Гутман) спадкову 
природу лізогенії, відкрив здат¬ 
ність ультрафіолетових променів 
індукувати розвиток профага (ра¬ 
зом з іншими). Нобелівська іше¬ 
мія, 1965 (разом з ф. Жакооом 
та Ж. Моно). 
ЛЬВОВ Володимир Миколайович 
Г7 (19).ІІІ 1897—11.V 1942] — 

рад. воєначальник, генерал-лейте¬ 
нант (1940). Член Комуністичної 
партії з 1919. У Рад. Армії з 1918. 
Учасник громадян, війни. В 1924 
закінчив Військ, академію РСЧА. 
З листопада 1941 — заст. команд. 
Закавказ. фронтом, з грудня 1941 
— команд. 51-ю армією. Учасник 
Керченсько-Феодосійської десант¬ 
ної операції 1941—42. Загинув у 
бою під Керчю. Нагороджений 
орденом Леніна, 2 орденами Чер¬ 
воного Прапора. 
ЛЬВОВ Микола Олександрович 
[4 (15).ІІІ 1751, маєток Нікольсь- 
ке-Черенчиці, поблизу Торжка, те¬ 
пер Калінін. обл. — 21 або 22.XII 
1803 (2 або 3.1 1804), Москва] - 
рос. архітектор і теоретик архітек¬ 
тури, графік, поет, музикант, вина¬ 
хідник, член Рос. академії (з 1783), 
почесний член петерб. АМ (з 
1786). Представник рос. класициз¬ 
му 2-ї пол. 18 ст. Збудував Невсь- 
ку браму Петропавловської форте- 

М.О. Львов. Палац і_церква в колиш¬ 
ньому маєтку Кочубеїв у селі Дикань- 
ці (тепер селище міського типу Пол¬ 
тавської області). Малюнок О. М. 
Кунавіна. 1794. 

ці (1784—87) і поштамт (1782—89) 
у Петербурзі, Борисоглібський со¬ 
бор у Торжку (1785—96), Пріорат- 
ський палац у Гатчині (1798—99). 
За проектами Л. споруджено па¬ 
вільйон в <Олександрії» в Білій 
Церкві, палац Кочубеїв (не зберіг¬ 
ся), Миколаївську церкву та дзві- 
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ницю в с. Диканьці Полтав¬ 
ської обл. (1794—79), павільйони 
для маєтку князя О. Безбородька 
в смт Стольному та будинку для 
нього в Ніжині (1791, обидва 
— Чернігів, обл.)* Виконав іл. до 
творів Г. Р. Державіна (туш, до 
1795, Ін-т рос. л-ри АН СРСР, 
Ленінград), до «Метаморфоз» Ові- 
дія (1799, туш, ДРМ). Перекла¬ 
дав твори Петрарки, Сафо та ін. 
Літ.: Никулина Н. И. Николай Львов. 
Л., 1971. 
«ЛЬВОВСКАЯ ПРАВДА» — га- 
зета, орган Львів, обласного к-ту 
Компартії України і обл. Ради 
нар. депутатів. Виходить у Львові 
5 раз на тиждень рос. мовою. Пер¬ 
ший номер газети вийшов 1.1 II 
1946. З квітня 1963 по квітень 
1965 друкувалась укр. і рос. мо¬ 
вами. 
ЛЬЄЖ — місто на Сх. Бельгії, 
адм. ц. провінції Льєж. Розташо¬ 
ваний при злитті річок Маасу 
і Урту. Вузол з-ць і автошляхів, 
річковий порт, каналом сполуче¬ 
ний з м. Антверпеном. 141,4 тис. ж. 
(1974). Найрозвинутіші металур¬ 
гія (чорна і кольорова), машино¬ 
будування і металообробка. Під¬ 
приємства вуг., хім., гумової, скло¬ 
робної (у т. ч. вироби, кришталю), 
швейної галузей. Збройові з-ди (у 
т. ч. вироби, мисливських руш¬ 
ниць). Ун-т (з 1817), Академія 
художеств, консерваторія. Музеї— 
красних мистецтв, археології та де¬ 
коративних мистецтв. Архіт. па¬ 
м’ятки 11 —18 ст. Л. відомий з 720. 
ЛЬЙОРЄНТЕ (ІЛогепІе) Хуан 
Антоніо (ЗО.III 1756, Рінкон-дель- 
Сото, біля Калаорри — 5. II 1823, 
Мадрід) — ісп. історик інквізи¬ 
ції, священик. У 1785—1801 обій¬ 
мав ряд посад у закладах інкві¬ 
зиції. Під час франц. окупації 
Іспанії (1808—14) співробітничав 
з франц. владою. Після ліквідації 
франц. окупаційними військами 
інквізиції (1808) очолив її архів. 
В 1814 емігрував до Франції. Ав¬ 
тор праць «Критична історія іспан¬ 
ської інквізиції» (т. 1—4, 1817— 
18: рос. перекл.— т. 1—2. М., 
1936), «Політичні портрети пап 
від св. Петра до Пія VII» (1822). 
За останню працю висланий з 
Франції. 

Льодове побоїще 1242. Мініатюра 
з Лицьового літописного зведення. 
16 ст. 

льодове ПОБОЇЩЕ 1242 — 
битва між рус. військами і лица¬ 
рями нім. Тевтонського ордену 
5. IV на льоду Чудського оз. побли¬ 
зу о. Вороній Камінь. Підчас Л. п. 
новгородське ополчення (бл. 15— 
17 тис. чол.), очолене кн. Олек¬ 
сандром Невським, розгромило 
військо нім. лицарів, підтримане 
лицарями і кнехтами (солдатами) 
прибалт. єпископств, дат. хресто¬ 
носцями (всього 10—12 тис. чол.), 
які вдерлися в Новгородську зем¬ 
лю. Перемога на Чудському оз. 
на деякий час поклала край нім. 
агресії на Русь і забезпечила ціліс¬ 
ність пн.-зх. рус. земель у най¬ 
тяжчий період боротьби рус. наро¬ 
ду проти монголо-тат. завойовни¬ 
ків. 
Літ.: Ледовое побоище. 1242 г. М.— 
Л., 1966. 
льодовйи похГд БАЛТІЙ¬ 
СЬКОГО ФЛбТУ 1918 — опера¬ 
ція по перебазуванню кораблів 
Балтійського флоту з Ревеля 
(Талліна) і Гельсінгфорса (Хель- 
сінкі) в Кронштадт, проведена 
Центробалтом з 17—22.11 по 2.У у 
зв’язку з наступом нім. військ у 
Прибалтиці. 19—22.11 з Ревеля за 
вказівкою В. І. Леніна було виве¬ 
дено значну частину кораблів 
Балт. флоту в Гельсінгфорс. Гро¬ 
мадян. війна, що почалась у Фін¬ 
ляндії, висадка нім. десанту в 
Ганзі (Ханко) поставили під за¬ 
грозу рад. кораблі. Завдяки вжи¬ 
тим рад. командуванням заходам 
в тяжкій льодовій обстановці в су¬ 
проводі криголамів у Кронштадт 
було перебазовано 236 кораблів 
(у т. ч. 6 — лінкорів, 5 — крейсе- 

ЛЬОДОВЙЙ РЕЖЙМ — чергу 
вання й особливості процесів утво¬ 
рення, танення та пересування 
криги (льоду) в річках, ставках, 
озерах і морях. 
ЛЬОДОВИКЙ — багаторічні при¬ 
родні скупчення льоду на суходо¬ 
лі, що мають властивість під впли¬ 
вом сили тяжіння сповзати з верх¬ 
ніх рівнів на нижчі. Утворюються 
в районах з позитивним балансом 
твердих опадів атмосферних, тоб¬ 
то в горах вище нижньої снігової 
межі та в полярних країнах. Шар 
атмосфери, в якому на поверхні 
суходолу можливе нагромаджен¬ 
ня снігу й утворення Л., наз. діо¬ 
носферою. Сніг у Л. спочатку пе¬ 
ретворюється на фірн, а потім на 
лід. За морфологічними ознаками 
Л. поділяють на материкові (льо¬ 
довикові шапки, покриви та щи- 
тц — в Антарктиді, на о. Гренлан¬ 
дія й на деяких ін. полярних остро¬ 
вах), шельфові льодовики та гірсь¬ 
кі Л., серед яких розрізняють ви¬ 
сячі, карові, сітчасті, долинні 
та ін. Л. мають область живлення 
(фірновий басейн) і область стоку 
(льодовиковий язик). Рух Л. зале¬ 
жить від ваги льоду, його пластич¬ 
ності та нахилу поверхні, по якій 
він сповзає. Поступальна швид¬ 
кість руху Л. неоднакова. Деякі 
Л. в Альпах рухаються з швидкі¬ 
стю 40—100 м, у Гімалаях — 700— 
1300 м за рік. Найбільшу швид¬ 
кість (до 40 м на добу) мають Л. 
Гренландії. 
Вважають, що покривні Л. особ¬ 
ливо були розвинуті в минулі геол. 
часи (див. Зледенінь епохи). Су¬ 
часні Л. вкривають понад 16 млн. 

км2 земної поверхні. З них 89,6% 
припадає на материкові покриви, 
9,1% — на шельфові, 1,3% — на 
гірські Л. Заг. площа зледеніння 
в СРСР становить 71,7 тис. км2. 
Найбільші льодовикові покриви 
в Антарктиді (13,2 млн. км2) і 
Гренландії (простягаються на сот¬ 
ні кілометрів при товщині льоду 
до 3—4 тис. м). Найбільші гірські 
Л.: Берінга (завдовжки 170 км) і 
Хаббард (145 км) на Алясці, Фед- 
ченка (77 км) на Памірі, Сіачен 

ЛЬОДОВИКОВІ 
ВІДКЛАДИ 

(75 км) в Каракорумі. З діяльніс¬ 
тю льодовиків пов’язане утворен¬ 
ня трогів, баранячих лобів та аку¬ 
мулятивних форм рельєфу (море¬ 
ни, зандри, друмліни, ози, ками). 
Л. акумулюють велику кількість 
чистої прісної води. Значна роль 
належить гірським Л. у живленні 
рік деяких посушливих областей 
(зокрема, Серед. Азії). Досліджує 
Л. гляиіологія. Див. також Гляціа¬ 
лізм. 
Літ.: Калесник С. В. Очерки гляцио- 
логии. М., 1963; Котляков В. М. 
Снежньїй покров Земли и ледники. 
Л., 1968. П. В. Ковальов. 
ЛЬОДОВИКОВИМ ПЕРІОД — 
відносно тривалий етап геологіч¬ 
ної історії Землі, за якого наста¬ 
вало значне похолодання на вели¬ 
ких територіях, що зумовлювало 
утворення потужних льодовиків. 
Деякі дослідники припускають, 
шо в геол. історії Землі було кілька 
Л. п., особливо за антропогену 
(див. Антропогеновий період 
антропогенова система), інші вва¬ 
жають, що Л. п. взагалі не було. 
Прихильники існування Л. п. 
доводять наявність зледенінь V 
минулі геол. епохи у Пн. Америці, 
Євразії, Африці, Австралії. Най¬ 
краще вивчено Л. п. плейстоцену 
(див. Плейсгпоиенова епоха і плей- 
стоценовий відділ), коли, як вва¬ 
жають, рівнинні льодовики вкри¬ 
вали значні площі Пн. Америки та 
Євразії, зокрема на Україні льо¬ 
довик сягав широти сучас. Дніпро¬ 
петровська. Див. також Зледенінь 
епохи, Гляціалізм. 

А. М. Муліка. 
ЛЬОДОВИКОВІ ВІДКЛАДИ — 
геологічні відклади, утворення 
яких пов’язане з діяльністю льодо¬ 
виків. Л. в. поділяють на власне 
льодовикові (або гляціальні) і 
водно-льодовикові. Власне Л. 
в. утворюються внаслідок безпо¬ 
середнього осідання на ложе льо- 

Льодовики Каврайсь- 
кого (праворуч) і Кра- 
совського в горах Джун- 
гарського Алатау. 

Льодовики. 
Льодовикова тріщина. 

Льєж. 
У центрі міста. 
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ЛЬОДОВИРОБ- 
ництво 

Посівна площа льону- 
довгунця в окремих 
країнах світу (1978) 

Країна 
Пло¬ 
ща, 

тис. га 

СРСР 1197 

Польща 83,9 

Румунія 67,0 

Франція 45,0 

Чехословаччи- 
на 32,6 

Угорщина 8,0 

Болгарія 4,8 

Валовий збір волокна 
льону-довгунця 
в окремих країнах 
світу (1978) 

Країна 

Вало 
вий 
збір, 
тис. т 

СРСР 384 

Франція 54,0 

Польща 51,0 

Румунія 39,0 

Чехословаччи- 
на 27,7 

Угорщина 5,8 

Болгарія 1.8 

кудряш; 5 — сланкий; 
6 — квітка; 7 — плід. 

довика уламкового матеріалу, що 
міститься у товщі льоду. Вони 
представлені валунними глинами, 
суглинками, супісками тощо (див. 
Морена) або зцементованими 
уламковими породами — тиліта- 
ми. Водно-льодовикові 
відклади являють собою від¬ 
сортовані, перевідкладені талими 
водами льодовика уламкові по¬ 
роди. Серед них розрізняють 
флювіогляціальні відклади (косо- 
верствуваті піски, гравій, галеч¬ 
ники) і озерно-льодовикові від¬ 
клади (переважно стрічкові гли¬ 
ни). Давні Л. в. відомі серед 
порід пізнього докембрію і палео¬ 
зою (див. Палеозойська ера і гру¬ 
па). Особливо характерні вони для 
антропогенової системи (див. Ан¬ 
тропогеновий період і антропоге¬ 
нова система)} зокрема для тер. 
України. А. М. Муліка. 

ЛЬОДОВИРОБНЙЦТВО — заго¬ 
тівля природного льоду або ви¬ 
робництво льоду штучного у вели¬ 
ких масштабах. Природний лід 
заготовляють взимку на річках або 
інших водоймах. Лід (завтовшки 
прибл. ЗО см) нарізують пилками, 
витягують (автокранами або ін. 
тех. засобами) з води і складають 
у бунти, захищаючи від сонячної 
радіації й атм. опадів теплоізоля¬ 
ційними матеріалами. Вдаються 
і до наморожування льоду на спец, 
майданчиках, де при негативній 
т-рі воду розбризкують із шлангів 
або за допомогою бризкальних 
установок. Намерзлий лід розби¬ 
вають відбійними молотками або 
криголамними машинами. Штуч¬ 
ний водний лід виробляють на 
льодозаводах (стаціонарних або 
пересувних — на спеціальних суд¬ 
нах, автомобілях, у вагонах), на 
яких є льодогенератори у холо¬ 
дильні установки і льодосховища. 
«Сухий лід» одержують на вугле¬ 
кислотних заводах зріджуванням 
попередньо очищеного вуглекисло¬ 
го газу і подальшим дроселюван¬ 
ням рідини до атм. тиску в спец, 
льодогенераторах. В СРСР що¬ 
річне вироби, природного льоду 
становить понад 20, штучного — 
понад 1 млн. т. Розвиток Л. по¬ 
в’язаний з повного автоматизацією 
виробничого процесу на льодоза¬ 
водах, обладнаних роторними льо¬ 
догенераторами безперервної дії. 
Літ.: Бобков В. А. Производство и 
применение льда. М., 1977. 

О. В. Парижський. 
ЛЬОДОГЕНЕРАТОР — теплооб¬ 
мінний апарат для виробництва 
льоду штучного; засіб холодиль¬ 
ної техніки. З’єднаний з холодиль¬ 
ною машиною. Розрізняють Л. з 
безпосереднім охолоджуванням 
води, де лід наморожується на 
поверхні випарника з холодоаген¬ 
том, і Л. розсільні (з формами для 
льоду або без них), в яких воду 
охолоджує холодильний теплоно¬ 
сій — розсіл (водні розчини солей). 
Найінтенсивнішими є розсільні 
апарати лускатого та сніжного 
типів, де лід безперервно наморо¬ 
жується шарами. Продуктивність 
таких Л. до 40 т льоду на добу. 
Іл. с. 280. 
льрдорГз — конструкція (при¬ 
стрій), якою захищають мости, 
греблі або ін. споруди від ударів 
криги під час льодоходу і запобі¬ 
гають утворенню крижаних зато¬ 

рів. Осн. елементом Л. є похила 
або вертикальна верхова грань, 
звернена проти течії. Льодоріз бу¬ 
ває частиною опор {биків) гідро- 
тех. споруд або окремою конст¬ 
рукцією (напр., перед мостами 
пальових типів). Іл. с. 280. 
ЛЬОДОСТАВ — 1) Процес утво¬ 
рення нерухомого льодового по¬ 
криву на поверхні водойми або во- 
дотоку. 2) Період, під час якого 
зберігається нерухомий льодовий 
покрив на водоймі (річці). Трива¬ 
лість Л. залежить від температури 
повітря, вітрового режиму та ін. 
факторів. 
ЛЬОДОХІД — рух льоду по ріках 
і озерах навесні й восени. Піл час 
весняного Л. рухаються крижини, 
які утворилися від руйнування су¬ 
цільного льодового покриву. Часто 
супроводиться заторами. Густо¬ 
ту Л. оцінюють у балах. 
ЛЬОН (Ілпиш) — рід однорічних 
або багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин, іноді напівкущів родини льо¬ 
нових. Стебла здебільшого тонкі, 
густо вкриті сидячими листками. 
Квітки правильні, 5-членні, зібра¬ 
ні в несправжні зонтики. Плід — 
коробочка. Бл. 230 видів, пошир, 
у помірній і субтропіч. зонах. В 
СРСР — 45 видів; з них в УРСР — 
29, з яких виробниче значення має 
лише один — Л. культурний (Ь. 
изііаіІ55Іит). За висотою стебла, 
гіллястістю, кількістю коробочок 
на рослині розрізняють 5 груп Л.: 
Л.-довгунець, Л.-кудряш, Л.-ме- 
жеумок, Л. сланкий та Л. велико- 
насінний. 
Найбільше господарське значен¬ 
ня має Л.- довгунець — од¬ 
норічна прядивна рослина. Стебло 
голе прямостояче, заввишки 70— 
130 см, з дуже розвиненими луб’я¬ 
ними волокнами. Важливою озна¬ 
кою Л.-довгунця є довжина і тов¬ 
щина його стебла. Чим вище стеб¬ 
ло і чим довша його тех. частина 
(від кореневої шийки до першого 
розгалуження), тим більше міс¬ 
тить воно довгого волокна. Тонше 
стебло дає волокно кращої якості. 
Сумарним показником якості во¬ 
локна є його номерність (відношен¬ 
ня довжини волокна до його маси). 
За сприятливих умов вирощуван¬ 
ня стебло містить до 20—30% во¬ 
локна; за міцністю на розрив воно 
переважає бавовняне, вовняне, джу¬ 
тове та ін. З нього виробляють най¬ 
різноманітніші тканини, нитки та 
ін. матеріали. З насіння добува¬ 
ють цінну швидковисихаючу олію, 
макуху використовують для годів¬ 
лі с.-г. тварин. Л.-довгунець ви¬ 
рощують у багатьох країнах світу 
(табл.). Основні льоносіючі райо¬ 
ни СРСР — нечорноземна зона Ро¬ 
сійської Федерації, України і Бі¬ 
лорусії, прибалтійські республі¬ 
ки. На Україні вирощують райо¬ 
новані сорти радянської селекції 
(табл). Врожайність у передових 
господарствах становить: волок¬ 
на— 8—12 ц/га, насіння —6—8 
ц/га. На Україні, крім Л.-довгун¬ 
ця, вирощують як олійну рослину 
Л.-к у д р я ш — з коротким (до 
55 см), дуже розгалуженим біля 
основи стеблом і з великою кіль¬ 
кістю коробочок, та Л.-м е ж е у - 
мок, що за ознаками займає 
проміжне місце між Л.-довгунцем і 
Л.-кудряшем. Крім згаданих груп, 
виділяють ще Л. олійний — 

однорічна рослина, здебільшого 
одностебла (в загущених посівах). 
Стебло гіллясте. Будова листків, 
суцвіть, квіток і коробочок така 
ж, як у Л.-довгунця. Насіння міс¬ 
тить від 35 до 48—52% олії, до 
складу якої входять ненасичені 
жирні к-ти (олеїнова, лінолева, 
ліноленова та ізоліноленова), які 
зумовлюють високі тех. якості. 
З лляної олії виготовляють олі¬ 
фу, лаки тощо. Свіжу олію вжи¬ 
вають у їжу. В 1980 світова посів¬ 
на площа Л. становила бл. 6 млн. 
га (переважно в Індії, США, Кана¬ 
ді, СРСР, Аргентіні). Світовий 
валовий збір насіння перевищив 
2,75 млн. т. Див. також Льонарст¬ 
во. 
Літ.: Обьедков М. Г. Лен-долгунец. 
М., 1979; Тихвинский С. Ф., Фро- 
лова А. Ф. Производство льна. Киров, 
1979; Прогрессивная технология произ- 
водства льна-долгунца. К., 1980. 

/. М. Басів. 
ЛЬОНАРСТВО — галузь сільсь¬ 
кого г-ва по вирощуванню льону. 
Розрізняють два осн. напрями роз¬ 
витку Л.: прядивний —вирощуван¬ 
ня льону-довгунця для одержання 
високоякісного волокна, яке в си¬ 
ровинному балансі текст, пром-сті 
СРСР посідає 2-е місце (після 
бавовни), і олійний — вирощуван¬ 
ня льону-кудряшу та льону-меже- 
умку для одержання насіння. 
У дореволюц. Росії виробляли 75% 
світової кількості льоноволокна. За 
роки Рад. влади Л. в Рад. Союзі 
стало розвинутою галуззю с. г. 
В СРСР посіви льону-довгунця 
1978 займали 1197 тис. га, вало¬ 
вий збір 1976—78 в середньому за 
рік становив 458 тис. т. За площею 
посіву, валовим збором льону та 
вироби, лляних виробів СРСР 
посідає 1-е місце в світі. Осн. ви¬ 
робниками льоноволокна в країні 
є нечорноземні райони РРФСР, 
Білорусія, Україна, Естонія, Лат¬ 
вія та Литва; льону олійного — 
Казахстан, Зх. Сибір, Поволжя, 
степові райони України, Пн. Кав¬ 
каз, Центральночорноземні області. 
За вироби, льону УРСР посідає 
3-є місце в Рад. Союзі (після 
РРФСР та БРСР). В республіці 
посівні площі льону-довгунця 1978 
становили 235 тис. га, валовий 
збір льоноволокна 1976—78 в се¬ 
редньому за рік становив 148 тис. 
т. На Україні Л. розвинуте пере¬ 
важно на Поліссі, в передгірних 

Льонозбиральні машини. 
Технологічна схема льонозбирального 
комбайна ЛКВ-4А: 
1 — подільники; 2 — бральний апа¬ 
рат; 3 — поперечний транспортер; 
4 — затискний транспортер; 5 — обчі- 
сувальний барабан; 6 — в’язальний 
апарат; 7 — транспортер вороху: 
8 — причіпний візок. 



і гірських районах Карпат та в 
деяких лісостепових районах (льон- 
довгунець), степових районах 
(льон-кудряш). Наукові питання 
розвитку Л. в УРСР розробляють 
Луб’яних культур всесоюзний 
науково-дослідний інститут, Укр. 
н.-д. ін-т землеробства (Київ), Н.-д. 
ін-т землеробства і тваринництва 
зх. районів УРСР (Львів) та об¬ 
ласні с.-г. дослідні станції льоно- 
сіючих районів республіки. За 
межами СРСР найпоширеніша 
культура олійного льону. В сві¬ 
товому землеробстві серед олій¬ 
них культур він посідає 3-є місце 
(після бавовнику і сої). Значні 
посіви льону-кудряша в Аргентіні, 
Індії, США, Канаді, Уругваї; 
льону-довгунця — в ПНР, Чехос- 
ловаччині, Франції, Бельгії, Гол¬ 
ландії. М. І. Толкач. 
ЛЬОНОЗБИРАЛЬНІ машйни— 
машини для збирання льону-дов¬ 
гунця. До Л. м., які випускає 
пром-сть СРСР, належать: льоно¬ 
збиральні комбайни, льонобралки 
і льонопідбирачі. Льонозби¬ 
ральні комбайни приз¬ 
начені для вибирання льону-дов¬ 
гунця з одночасним обчісуванням 
насінних коробочок і зв’язуванням 
соломки (оочісані стебла) в снопи 
або ж розстиланням її у стрічку 
на зібраному полі. В СРСР, зо¬ 
крема на Україні, використовують 
льонозбиральні комбайни ЛКВ- 
4А і ЛК-4А, причіпні до тракто¬ 
рів типучБєларусь». Льонозбираль¬ 
ний комбайн ЛКВ-4А складається 
з таких осн. вузлів і механізмів 
(див. мал. технологічної схеми). 
Процес роботи цього комбайна 
такий. Під час переміщення аг¬ 
регату по полю подільники роз¬ 
діляють стебла льону на смуги і 
підводять їх до бральних апаратів, 
які виривають стебла з грунту і 
подають до поперечного транспор¬ 
тера. Транспортуючі ланцюги за¬ 
хоплюють стебла і спрямовують 
їх до затискного транспортера; 
останній подає їх до обчісувальної 
камери, де обчісувальний барабан 
відриває від стебел коробочки і 
скидає їх на транспортер вороху, 
який виносить коробочки у причіп¬ 
ний візок. Обчісані стебла (льоно- 
соломка) затискний транспортер 
подає до в’язального апарата для 
зв’язування їх у снопи і викидан¬ 
ня на поле. Продуктивність — 0,9 
га за годину. Льонозбиральний 
комбайн ЛК-4А (мал.) за будовою 
подібний до комбайна ЛКВ-4А і 
уніфікований з ним. Особливостя¬ 
ми ЛК-4А є те, що він не має 
в’язального апарата і стебла льону 
після обчісування розстилає на 
зібраному полі у стрічку. Продук¬ 
тивність — 1,2 га за годину. Льо¬ 
нобралки — фронтальні 

Загальний вигляд льонозбирального 
комбайна ЛК-4А. 

ТЛН-1,5А, навісні на трактор 
Т-25А, призначені для вибирання 
льону-довгунця з одночасним роз¬ 
стиланням необмолочених стебел 
у стрічку. Осн. вузли цієї Л. м. 
показано на схемі (мал.). Техноло¬ 
гій. схема вибирання льону у 
ТЛН-1,5А приблизно така сама, 
як і в льонозбиральних комбай¬ 
нів. Продуктивність — 1,5 га за 
годину. Льонопідбирачі 
— перевертачі ОСН-1 та підбира¬ 
чі з в’язальними апаратами ПТН-1 

Технологічна схема роботи льонобрал¬ 
ки ТЛН-1,5А: 
1 — подільник; 2 — рама; З — основ¬ 
ний бральний пас; 4т— натяжний шків; 
5 — бральний шків; 6 — карданна 
передача; 7 — укладений у стрічку 
льон; 8 — вивідний пристрій; 9 — ве¬ 
дучий шків; 10 — натяжний ролик. 

і ПТП-1, призначені для підбиран¬ 
ня і зв’язування в снопи підсуше¬ 
ної трести або льоносоломки, роз¬ 
стеленої у стрічку, застосовують 
при збиранні врожаю льонобрал¬ 
ками і комбайном ЛК-4А. Завер¬ 
шують технологій, процес роботи 
Л. м. льономолотарка,гірка насін¬ 
нєочисна та льоносушарка. 

В. С. Гапоненко. 
С. О. Карпенко. 

ЛЬОНОК (Ьіпагіа) — рід рослин 
родини ранникових. Багаторічні, 
рідше однорічні трави. Листки чер¬ 
гові сидячі, ланцетні або ліній¬ 
ні. Квітки з двогубим віночком, 
жовті або фіолетові, зібрані в 
китицевидні або колосовидні суц¬ 
віття. Плід — коробочка. Понад 
150 видів, пошир, в Європі, Азії і 
Америці. В СРСР — понад 70 видів, 
в т. ч. в УРСР — 13. Найпошир. 
Л. звичайний (Ь. уцідагіз) — 
багаторічник заввишки до 60 см з 
жовтими квітками; росте як бур’ян 
на полях, біля доріг, по схилах. 
Медонос. Використовують як лі¬ 
карську рослину. Деякі види Л.— 
декоративні. 
ЛЬОНОЛЙСНИК (ТЬезішп) — 
рід багаторічних напівпаразитних 
рослин родини санталових. Лист¬ 
ки чергові, лінійні або лінійно-лан¬ 
цетні, цілокраї. Квітки двостатеві, 
дрібні, з простою оцвітиною. Плід 
— горішок. Л. прикріплюються 
до коренів ін. рослин особливими 
виростами кореня — гаусторіями. 
Понад 250 (за ін. джерелами, 325) 

видів, переважно в Серед. Азії 
та Пд. Африці. В СРСР — 21 вид, 
з них в УРСР — 6. Найпошир.: Л. 
гіллястий (ТЬ. гатозшп) — 
росте на сухих луках, в степах, на 
крейдяних відслоненнях, і Л. 
льонолистий (ТЬ. Ііпііоіі- 
иш) — на сухих трав’янистих міс¬ 
цях, у світлих лісах, по чагарни¬ 
ках. 
ЛЬОНОМОЛОТАРКА — маши 
на для обмолоту снопів льону в 
полі або на стаціонарі з одночас¬ 
ним очищенням насіння. В СРСР, 
у т. ч. на Україні, застосовують Л. 
складну МЛ-2,8П (осн. вузли 
та схему її роботи див. на мал.). 
Агрегатують Л. з тракторами класу 
0,6—0,9 тс. Приводиться в дію від 
вала відбору потужності трактора, 
а на стаціонарі — від будь-якого 
двигуна потужністю 7 кВт. Продук¬ 
тивність — 2,8 т снопів за годину. 

^ В. С. Гапоненко. 
ЛЬОНОПЕРЕРОБНІ МАШЙНИ 
— машини для виділення волокна 
із трести. В СРСР, у тому числі 
на Україні, Л. м. застосовують 
при первинній переробці льону на 
льонозаводах і в деяких великих 
льоносіючих г-вах. До Л. м. нале¬ 
жать: льоноконоплем’ялка, льоно¬ 
тіпалка і куделеприготувач. Льо¬ 
ноконоплем’ялка — універ¬ 
сальна Л. м. МЛКУ-6А для руйну¬ 
вання і часткового виділення ко¬ 
стриці (деревної частини) з трести. 
Працює в агрегаті з льонотіпалкою 
ТЛ-40 або самостійно (осн. вузли 
МЛКУ-6А показано на мал.). Робо¬ 
чі органи приводять у дію електро¬ 
двигуни потужністю 2,2 і 4 кВт. 
Під час роботи МЛКУ-6А снопи 
трести розв’язують, кладуть на 
стіл і окремими порціями пода¬ 
ють до вальців м’яльного апарата; 
вальці захоплюють тресту і зми¬ 
нають її. Перем’ята треста надхо¬ 
дить на похилий транспортер, з 
якого робітники знімають її і 
зв’язують у джгути. Продуктив¬ 
ність цієї Л. м.— 0,5 т за годину, 
обслуговують її машиніст і 4 робіт¬ 
ники. Льонотіпалка — ма¬ 
шина ТЛ-40 для виділення кост¬ 
риці із перем’ятої на МЛКУ-6А 
трести і одержання чистого лля¬ 
ного волокна. Осн. вузли цієї Л. м. 
див. на мал. а та б. Технологічний 
процес Л. м.: м’яту льонотресту 
закладають під ролики автом. жи¬ 
вильника, які подають її на паси 
затискного транспортера першої 
секції. Паси затискують кінці во¬ 
локон трести і переміщують її 
уздовж опорного лафета. Вільні 
кінці волокон звисають і потрап- 
ляють з двох боків під бичі швид- 

Льономолотарка МЛ-2.8П (схема): 
1 — затискний транспортер; 2 — обчі¬ 
сувальний апарат; 3 — ківшовий еле¬ 
ватор; 4 — віялка; 5 — бункер для 
полови; 6 — вентилятор віялки; 7 — 
грохот; 8 — терковий апарат. 

4 
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МАШИНИ 

Льонок звичайний. 
Квітуча гілка. 

/ 4 З 

Льонолисник гілляс¬ 
тий: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 2 — плід; 3 — 
квітка з приквітками 

Сорти льону-довгун¬ 
ця, районовані на 
Україні (1981) 

К-6 
Оршанський 2 

Поліський 4 

Томський 10 (Т-10) 

Сорти льону олійного, 
районовані на Україні 
(1981) 

Воронезький 1308 

Кіровоградський 2 
Крупнонасінний З 
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Г. С. Льюїс. 

Нагрудний знак 
«Льотчпк-космонавт 
СРСР». 

кообертових тіпальних барабанів. 
Бичі, проповзуючи уздовж волок¬ 
на, очищають його від костриці. 
Необроблені кінці волокон, що 
були затиснуті пасами, піддаються 
такій самій обробці на другій ті¬ 
пальній секції. Довгі чисті волок¬ 
на, оброблені в обох секціях, виво¬ 
дяться затискними пасами до ви¬ 
хідної частини транспортера. Тут 
волокно знімаюгь, вирівнюють і 
зв’язують у пучки. Механізми цієї 
Л. м. приводять у дію електродви¬ 
гуни потужністю 4,5—6,5 кВт. 
Її продуктивність до 100 кг за го¬ 
дину. Волокнисті відходи після 
роботи льонопереробної машини 
ТЛ-40 переробляють на чисте ко¬ 
ротке волокно куделеприготува- 
чами. С. О. Карпенко. 

ЛЬОНОСУШАРКА — комплект 
устаткування для сушіння льоно- 
вороху (обчісані коробочки з об¬ 
ривками стебел), що надходить 
від льонозбиральних комбайнів і 
льономолотарок, підігрітим по¬ 
вітрям. До комплекту устаткуван¬ 
ня Л. входять: карусельна проти- 
течійна сушарка, топковий агре¬ 
гат ТАУ-0,75, молотарка-віялка 
МВ-2,5А і норія ТКН-10. Комп¬ 
лект устаткування Л. встановлю¬ 
ють під навісом. Продуктивність 
Л.— 0,6—0,8 т за годину при зни¬ 
женні вологості вороху з 45 до 12%. 
Л. можна використати також для 
сушіння лляної трести, насіння 
зернових і зернобобових культур, 
соняшнику, досушування сіна 
тощо. Б. С. Гапоненко. 

льбтчик-космонАвт СРСР 
— почесне звання, що його при¬ 
своює Президія Верховної Ради 
СРСР льотчикам-космонавтам, 
які здійснили польоти в космос. 
Встановлене Указом Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР від 14.IV 1961 
на відзначення першого в світі кос¬ 
мічного польоту людини — грома¬ 
дянина СРСР Ю. О. Гагаріна на 
космічному кораблі-супутнику. 
Відповідно до Положення про 
звання Л.-к. СРСР, затверджено¬ 
го 11.У 1961, особам, яким присво¬ 
єно це звання, вручають грамоту 
Президії Верховної Ради СРСР 
і нагрудний знак встановленого 
зразка. Звання Льотчик-космонавт 
СРСР присвоєно 49 особам (1980). 
Див. Космонавт. 
ЛЬОХ — приміщення для збері¬ 
гання харчових продуктів. Най¬ 
частіше споруджується на приса¬ 
дибній ділянці як окрема будів¬ 
ля. На Україні (за винятком р-нів 
з високим рівнем грунтових вод) 
Л. повністю заглиблений в зем¬ 
лю. Вхід до нього нерідко прикра¬ 
шають карнизом з елементами 
різьблення. 
ЛЬ&ІС (Ье\уіз) Гаррі Сінклер 
(7. II 1885, Сок-Сентр, Міннесо- 
та — 10.1 1951, Рим) — амер. 
письменник. Перший роман — 
«Наш містер Ренн» (1914). Серед 
кращих реалістичних творів 20-х 
рр. романи: «Головна вулиця» 
(1920), «Беббіт» (1922), «Ероус- 
міт» (1925, у співавт.). Автор по¬ 
літично загострених творів: анти¬ 
фашист. роману-памфлета «У нас 
це неможливо» (1935), сатирично¬ 
го роману «Гідеон Пленіш» (1943), 
антирасистського роману «Кінг- 
сблад, нащадок королів» (1947). 
З 1949 жив в Італії. Останні ро¬ 

мани «Богошукач» (1949), «Світ 
такий широкий» (вид. 1951) позна¬ 
чені сентиментальністю. Оповідан¬ 
ня, п’єси, статті. Нобелівська пре¬ 
мія, 1930. 
Те.: Рос. п е р е к л.— Собрание со- 
чинений, т. 1—9. М., 1965. 
Літ.: Гиленсон Б.А. Америка Синкле- 
ра Льюиса. М., 1972; Левидова И. М. 
Синклер Льюис. Биобиблиографичес¬ 
ний указатель. М.. 1959. 

Т. Н. Денисова. 
ЛЬЮЇС (Ьешз) Гілберт Ньютон 
(23.Х 1875, Уеймут, поблизу Босто- 
на — 23.III 1946, Берклі) — амер. 
фізико-хімік, член Нац. АН у 
Вашінгтоні, почесний член АН 
СРСР (з 1942). У 1896 закінчив 
Гарвардський ун-т. Осн. праці 
присвячені хім. термодинаміці і 
теорії будови речовини. Запро¬ 
понував нове формулювання тре¬ 
тього термодинаміки напала, що 
дало можливість точно визначити 
абсолютну ентропію. Розробив 
методи розрахунку вільних енер¬ 
гій реакцій. Заклав основи елек¬ 
тронної теорії хімічного зв’язку, 
дав пояснення гомеополярного та 
іонного зв’язків. Вперше одер¬ 
жав важку воду (1933, спільно 
з Р. Макдональдом) і виділив 
дейтерій. 
ЛЬЯНОС (ісп. 11апо5 — рівнини) 
— 1) Місцева назва рівнинних те¬ 
риторій у Пн. Америці та Пд. 
Америці з трав’янистою рослин¬ 
ністю (Льяно-Естакадо в СІЛА, 
Льянос-Оріноко та ін. у Пд. Аме¬ 
риці). 2) Тип савани на рівнинах 
Оріноко з високотравною рослин¬ 
ністю, окремими групами дерев 
і галерейними лісами вздовж рі¬ 
чок. Л. використовують як пасо¬ 
вища для худоби. Іноді Л. наз. й 
інші трав’янисті формації Пд. 
Америки. 

Льонопереробні машини. 
Льоноконоплем’ялка МЛКУ-6А: 
1 — транспортер; 2 — пружини; З — 
м’яльний апарат; 4 — стіл подачі; 
5 — важіль вмикання; 6 — рама; 7 — 
кострицевивід. 

Льонотіпальна машина ТЛ-40: 
а — загальний вигляд; б — схема; 
1 ІЗ — тіпальні секції; 2 і 4 — затискні 
транспортери секцій; 5 — ведений шків 
секцій; 6 — натяжні ролики; 7 — ролик 
автоживильника; 8 — вентилятор; 
9 — рама. 

М — шістнадцята літера укр. ал¬ 
фавіту. Є в усіх алфавітах, створе¬ 
них наслов’яно-кириличній графіч¬ 
ній основі. За формою накреслен¬ 
ня — видозмінена кирилична бук¬ 
ва, що походить з грецької. В су- 
час. укр. літ. мові літерою «м» поз¬ 
начають сонорний зімкнений носо¬ 
вий губний приголосний звук 
(мир, мати, сім). 
МА — в міфології багатьох наро¬ 
дів Малої Азії богиня землі й ро¬ 
дючості. Деякими рисами подібна 
до Астарти й Кібели, культ її мав 
оргаїстичний характер. У римській 
міфології Ма часто ототожнювали 
з Беллоною. 
МААРИ (нім. Мааг, одн.) — лій¬ 
коподібні або циліндричні заглиб¬ 
лення у земній корі, що мають вул¬ 
канічне походження. Утворюються 
внаслідок вибухів вулканічних га¬ 
зів, які не супроводяться вили¬ 
ванням магми. Діаметр М. —до 
3200 м, завглибшки — до 400 м. 
Часто бувають заповнені водою, 
утворюючи озера. Поширені в ра¬ 
йонах сучас. або давнього вулканіз¬ 
му, зокрема в Новій Зеландії, 
країнах Зх. Європи. 
МААРРІ (аль-Мааррі) Абу-ль- 
Ала Ахмед Ібн-Абдулла і6н-Сулєй- 
ман ат-Танухі (973, Мааррет-ан- 
Нуман, Сірія — 1057 чи 1058, там 
же) — араб, поет і мислитель. У 
трирічному віці втратив зір. Автор 
віршів ліричного (зб. «Іскри з кре¬ 
меню» і коментар до неї — «Світло 
від іскор» ) та філос. (зб. «Обов’яз¬ 
ковість необов’язкового») характе¬ 
ру, прозових творів «Послання 
про прощення», «Послання про 
ангелів», «Послання про роздоріж¬ 
жя», коментаря до дивану Мута- 
наббі під назвою «Чудо Ахмеда», 
зб. афоризмів «Кинуте на доро¬ 
зі». Більшості творів М. при¬ 
таманні гуманізм і раціоналізм, 
критичні погляди на суспільст¬ 
во і релігію, деякі пройняті песи¬ 
мізмом. 
Те.: Рос. перек л.— Стихотворе- 
ния. М., 1971; Стихотворения. М., 
1979. Ю. М. Кочубей. 
МААС, Мез — ріка в Зх. Європі, 
в межах Франції, Бельгії та Нідер¬ 
ландів. Довж. 925 км, площа бас. 
36 тис. км2. Бере початок на плато 
Лаигр, впадає у лівий рукав дель¬ 
ти Рейну. Береги закріплені дам¬ 
бами. Живлення дощове й снігове. 
Пересічна витрата води у пониззі 
до 400 м3/с. Судноплавний, вище 
м. Седана русло шлюзоване. Кана¬ 
лами сполучений з водними шля¬ 
хами Франції, Бельгії, Нідерлан¬ 
дів, ФРН. На М.— міста Верден 
(Франція), Льєж (Бельгія), Мааст- 
ріхт (Нідерланди). 
МААСТРИХТСЬКИЙ ВІК І 
ЯРУС (від назви м. Маастріхта в 
Нідерландах) — передостанній 
вік крейдового періоду та відкла¬ 
ди, що утворилися в той час. На 
Україні відклади М. я. (крейда, 
мертелі, вапняки, піски, піскови- 
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ки тощо) поширені в Дніпровсько- 
Донецькій та Причорноморській 
западинах, Донбасі, Галицько-Во¬ 
линській синеклізі, Карпатах, на 
Кримському п-ові та в ін. районах. 
Потужність їх до 800 м. З відкла¬ 
дами цього ярусу пов’язані ро¬ 
довища крейди. 
Див. також Крейдовий період і 
крейдова система. 
МААСТРІХТ — місто на Пд. Ні¬ 
дерландів, адм. ц. провінції Лім- 
бург. Розташований на р. Маасі. 
Вузол внутр. водних шляхів, за¬ 
лізнична станція. 111,6 тис. ж. 
(1975). Підприємства маш.-буд., 
хім. (вироби, добрив, сировини 
для синтетичних волокон) і кера¬ 
мічної пром-сті. Ун-т. Лімбурзь- 
кий музей мистецтва і старожитно- 
стей. Архітектурні пам’ятки 10— 
18 ст. 
МАБІЛЬЙбН (Мабійон; МаЬіІ- 
Іоп) Жан (26.ХІІ 1632, Сен-П’єр- 
мон — 27.XII 1707, Париж) — 
франц. історик, чернець-бенедшс- 
тинець, член Академії написів 
(з 1701). З 1664 працював у бібліо¬ 
теці монастиря Сен-Жермен-де-Пре 
(Париж). Здійснив багатотомну 
публікацію джерел з історії орде¬ 
ну бенедиктинців. Засновник допо¬ 
міжних істор. дисциплін — дип¬ 
ломатики та палеографії. 
МАБЛГ (МаЬІу) Габрієль Бонно 
де (14.III 1709, Гренобль — 23.IV 
1785, Париж) — франц. філософ, 
історик, теоретик утопічного кому¬ 
нізму. Брат Е. Б. де Кондільяка. 
Здобув освіту в духовному колежі 
та семінарії. Сусп.-політ, погляди 
М. грунтувались на теоріях «сус¬ 
пільного договору » та природного 
права. Піддав критиці сусп. поряд¬ 
ки, засновані на приватній влас¬ 
ності. Сусп. ідеалом М. проголошу¬ 
вав патріархальний, первісний ко¬ 
мунізм, заснований на колективній 
праці, спільному володінні землею 
і майном. Але в умовах бурж. 
суспільства єдино можливим вва¬ 
жав здійснення зрівняльних за¬ 
ходів. Висунута М. програма об¬ 
межувалась дрібнобурж. вимога¬ 
ми регламентації багатства, регу¬ 
лювання торгівлі тощо. Прогре¬ 
сивними для свого часу були його 
погляди на народ як «носія вер¬ 
ховної влади» та виправдання ре¬ 
волюцій і громадян, воєн, якщо 
вони спрямовані проти деспотизму. 
Водночас М. звернув увагу на 
класовий поділ суспільства, на 
суперечність інтересів різних кла¬ 
сів. Твори М. були одним із дже¬ 
рел ідеологічної підготовки Вели¬ 
кої французької революції. 

В. А. Курганський. 
МАВЕРАННДХР (араб., букв.— 
те, що за річкою) — араб, назва 
областей на правому березі Аму¬ 
дар'ї, що виникла під час араб, 
завоювань 7—8 ст. Згодом так 
називали області між Амудар’єю і 
Сирдар’єю. _ 
МАВЗОЛЕЙ (грец. цагдк6й.єюу)— 
монументальна поховальна спору¬ 
да. Назва — від гробниці карій- 
ського царя Мавсола (п. у серед. 
4ст. дон. е.) у Галікарнасі (іл. 
див. т. 2, с. 464). М. поширилися 
в Старод. Римі, за середньовіч¬ 
чя — на Сх. (М. Ісмаїла Самані 
в Бухарі, 892—907; Гур-Емір в 
Самарканді, 1404—05; Тадж-Ма- 
хал в Індії, 1632—50). Серед ви¬ 

датних архіт. споруд типу М.— 
Мавзолей В. І. Леніна в Москві; 
Мавзолей Г. М. Димитрова в Со¬ 
фії, 1949, арх. Г. Овчаров, Р. 
Рибаров та ін. 
МАВЗОЛЕЙ в. і. лЄніна — 
пам’ятник-усипальниця біля Крем¬ 
лівської стіни на Красній площі 
в Москві, в траурному залі якого 
встановлено саркофаг із забальза¬ 
мованим тілом В. І. Леніна. М. 
є урядовою трибуною під час уро¬ 
чистих маніфестацій. В траурні 

.Ці' ЇІМл 

дні прощання з В. 1. Леніним (по¬ 
мер 21.1 1924), виконуючи волю 
народу, 25.1 1924 Президія ЦВК 
СРСР ухвалила встановити труну 
з тілом В. І. Леніна в склепі, 
зробивши його доступним для від¬ 
відування. 26.1 1924 2-й з’їзд Рад 
СРСР це рішення затвердив. 22.1 
1924 проф. О. І. Абрикосов за¬ 
бальзамував тіло. 24—27.1 1924 за 
проектом архітектора О. В. Щу- 
сева біля Кремлівської стіни серед 
братських могил борців за перемо¬ 
гу Великої Жовтн. соціалістич. 
революції було споруджено тим¬ 
часовий Мавзолей з дерева, в яко¬ 
му 27.1 1924 о 16 год. було встанов¬ 
лено труну з тілом В. 1. Леніна. 
Навесні 1924 було споруджено, 
також з дерева, 2-й варіант Мавзо¬ 
лею (арх. О. В. Щусєв, саркофаг 
за проектом К. С. Мельникова). 
Тоді ж проведено нове бальзаму¬ 
вання тіл$ В. І. Леніна за методом 
проф. В. П. Воробйова і проф. 
Б. І. Збарського. Кам’яний Мавзо¬ 
лей споруджено 1929—ЗО (арх. 
О. В. Щусєв, співавтор арх. І. А. 
Француз, при участі арх. Г. К. 
Яковлєва). При будівництві вико¬ 
ристано вітчизняні матеріали, зо¬ 
крема червоний, чорний і сірий 
граніти, лабрадор з Житомирщини 
(у т. ч. 60-тонну плиту, на якій чер¬ 
воним карельським кварцитом ін¬ 
крустовано: ЛЕНИН). У жовтні 
1930 будівництво кам’яного М. бу¬ 
ло закінчено. В 1931 оформлено 
могили біля Кремлівської стіни 
і влаштовано трибуни (арх. І. А. 
Француз) з обох боків М. Мавзо¬ 
лей став композиційним центром 
архіт. ансамблю Красної площі. 
В 1945 побудовано центр, трибуну 
(О. В. Щусєв). У 1973 зроблено но¬ 
вий саркофаг (скульптор М. В. 
Томський). 26.1 1924 біля Мавзо¬ 
лею встановлений Почесний кара¬ 
ул (пост № 1). За час існування 
Мавзолей відвідали десятки міль¬ 
йонів чоловік. П. С. Швець. 
мАвка, майка, навка, нявка, 
нейка — персонаж міфології сло¬ 
в’ян. Спочатку М. наз. померлих 
родичів, предків, потім — т. з. 
заложних мерців, померлих не¬ 
природною смертю, нехрещених 
дітей. М. нібито живуть у річках, 
лісах, на полях, можуть, обернув¬ 
шись на птахів, літати. Образ М. 

створили в* укр. л-рі Леся Укра¬ 
їнка, М. Коцюбинський, О. Олесь. 
МАВПИ (Зітіа, синонім АпіЬго- 
роібеа) — підряд високоорганізо- 
ваних ссавців ряду приматів. По¬ 
діляються на 2 групи: широконосі 
мавпи і вузьконосі мавпи. Пошире¬ 
ні у тропічних лісах Африки, Азії, 
Центр, і Південної Америки. Довж. 
тіла від 15 см (карликова ігрунка) 
до 2 м (горила), маса відповідно 
від 400 г до 180 (іноді до 300) кг. 
Хвіст у деяких М. довший за тіло. 
У інших — чіпкий (ревун, коата), 
невеликий (гелада) або відсутній 
(магот, людиноподібні М.). Воло¬ 
сяний покрив густий і м’який, час¬ 
то яскравий. Більшість вузько- 
носих М. мають т. з. сідничні мо¬ 
золі — голі ділянки тіла, вкриті 
потовщеною шкірою, часто яскра¬ 
во забарвлені. Добре розвинений 
мозковий відділ черепа, лицьовий 
переважно слабо видається вперед. 
Головний мозок відносно великий, 
півкулі переднього мозку прикри¬ 
вають зверху мозочок, мають чис¬ 
ленні борозни і звивини. Очні за¬ 
падини спрямовані вперед і від¬ 
ділені від вискових ям. У більшос¬ 
ті широконосих М. носова перего¬ 
родка широка, ніздрі широко по¬ 
ставлені і повернені назовні; вузь- 
коносим М. властива більш вузька 
носова перегородка, а ніздрі у 
них повернені донизу. Зубів 32 
(у вузьконосих мавп), 36 (у широ¬ 
коносих). Сосків 2 пари, на гру¬ 
дях. Більшість М.— денні стадні 
тварини, ведуть деревний спосіб 
життя (крім павіана, мандрила, 
горили гірської). Живляться пе¬ 
реважно рослинною їжею, а також 
дрібними тваринами, комахами, 
пташиними яйцями тощо. Роз¬ 
множуються протягом цілого ро¬ 
ку, статевої зрілості досягають 
у віці 3—5 або 8—12 років. На¬ 
роджують переважно одне маля. 
Тривалість життя від 20—25 років 
(у невеликих форм) до 40—60 ро¬ 
ків (павіан, людиноподібні М.). У 
зв’язку із зменшенням чисельності 
багато видів М. (більшість люди¬ 
ноподібних М., гверецу зелена та 
ін.) занесено до міжнародної Чер¬ 
воної книги. Походять М. від ви¬ 
копних довгоп’ятів, рештки яких 
знайдено в ранньотретинних від¬ 
кладах Зх. Європи і Пн. Америки. 
Літ. див. до ст. Примати. 

Г. П. Зіневич. 
МАВР Янка [справж. прізв., ім’я 
та по батькові — Федоров Іван Ми¬ 
хайлович; 28.IV (Ю.У) 1883, м. 
Лібава, тепер Лієпая Латв. РСР — 
З.УІІІ 1971, Мінськ] — білорус, 
рад. письменник, один із зачина¬ 
телів білорус, рад. л-ри для дітей, 
засл. діяч культури БРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1950. Друкуватися 
почав 1923. Перша наук.-фантастич¬ 
на повість — «Людина іде» (1927). 
Повісті і романи про життя і ре- 
волюц. боротьбу народів колоні¬ 
альних і залежних країн — 
«В країні райської пташки» (1927), 
«Син води» (1928), «Амок» (1929). 
У 30-і рр. писав на теми життя 
Рад. країни—«Поліські робінзо- 
ни» (1930), «ТВТ...» (1934). Автор 
«Повісті майбутніх днів» (1932), 
п’єси «Помилка» (1940), автобіо¬ 
графічної повісті «Шлях з темря¬ 
ви» (1948), фантастичної повісті 
«Фантомобіль професора Циля- 
ковського» (1954—55) та ін. Наго- 

МАВР 

СИСТЕМИ 
ПИСЬМА 

роавиток форм 
БУКВИ М 

Сінансьна 

Фінікійська 'і 'У 
Давньо¬ 
грецька Г Л/Ч М 
Візантійська П (ш хі 
Латинська м/ М гп Д\ 

Романсьна Мш М т 
Готична ЖтШш 
Кирилиця Ми м 
Глаголиця а? 
Російська 
и українська Мм М м 

Г. Маблі. 

Мавка і Лукаш. Дере¬ 
ворит О. СахновськоІ. 
Ілюстрація до книжки 
Лесі Українки «Лісова 
пісня». Київ. 1973. 
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МАВРИ 

Герб Маврікію. 

МАВРІКІЙ 

Площа — 2045 км2 

Населення — бл. 950 
тис. чол. 
(1979. оцінка) 

Столиця — 
м. Порт-Луї 

роджений двома орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, «Знак 
Пошани», медалями. 
Те.: Збор творау, т. 1—2. Мінск, 
1960; У кр.перек л.— Тітка Емі¬ 
лія. В кн.: Білоруські оповідання. К., 
1957; Амок. К., 1958; Рос. п е - 
р е к л.— Избранное. М., 1958; Путь 
из тьмм.—Полесские Робинзоньї. Л., 
1968. 

МАВРИ (лат. Маигі, від грец. 
раород — темний) — 1) У давни¬ 
ну назва римлянами корінного на¬ 
селення Мавретанії (нині на тер. 
частин Алжіру та Марокко). 2) 
За середніх віків мусульманське 
населення Піренейського п-ова та 
зх. частини Пн. Африки. 3) Ара¬ 
би — корінні жителі Маврітанії. 
МАВРГКІЙ, Держава Маврікій — 
держава, розташована на остро¬ 
вах (найбільший — о. Маврікій) 
у зх. частині Індійського ок. На¬ 
селяють М. вихідці з Індії та Па¬ 
кистану (66%), креоли (30%), ки¬ 
тайці (3%), європейці, африкан¬ 
ці. Офіц. мова — англійська. 
Державний лад. М.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до скла¬ 
ду Співдружності, очолюваної 
Великобританією. Глава д-ви — 
брит. король (королева), представ¬ 
лений генерал-губернатором. За¬ 
конодавчу владу здійснюють За¬ 
конодавчі збори (70 депутатів), що 
обираються населенням строком на 
5 років, виконавчу — уряд (Рада 
міністрів) на чолі з прем’єр-міні¬ 
стром. 
Природа. Острови вулканічного 
походження, оточені кораловими 
рифами, вис. до 826 м (г. Пітон 
на о. Маврікій). Клімат тропіч¬ 
ний, морський. Пересічна т-ра 
найтеплішого місяця (лютого) 
+26°, найхолоднішого (серпня) 
+ 16°. Опадів до 3000 мм на рік. 
Бувають урагани. Річки маловод¬ 
ні, гол. з них — Гранд-Рів’єр 
на о. Маврікій. Поширені родючі 
грунти на вулканічних породах. 
У горах збереглися тропічні ліси. 
Історія. До 16 ст. о. Маврікій за¬ 
лишався незаселеним. У 1511 на 
острові висадилися португальці. 
В 1598 його захопили голландці, 
1715 — французи. З 1810 М.— во¬ 
лодіння (з 1814 — колонія) Вели¬ 
кобританії. Колонізатори ввезли в 
М. рабів зі Сх. Африки, згодом — 
кит. та інд. робітників. 
Населення острова вело постійну 
боротьбу проти колонізаторів (пов¬ 
стання 1695, 1724, 1732, 1794). 
Зростання нац.-визвольної бороть¬ 
би в країні після 2-ї світової війни 
примусило Великобританію 12.III 
1968 надати йому незалежність. М. 
залишився в складі Співдружнос¬ 
ті, очолюваної Великобританією. 
В 1968 М. встановив дипломатичні 
відносини з СРСР. На міжнар. 
арені М. проводить курс на не¬ 
приєднання до блоків та розвиток 
відносин з усіма країнами. Разом 
з тим зовн. політика М. в основно¬ 
му визначається традиційними 
зв’язками з Великобританією, 
Францією, ПАР. З 1968 М.— член 
ООН. М.— член Організації аф¬ 
риканської єдності, Загальної аф- 
ро-маврікійської організації, асо¬ 
ційований член Європейського еко¬ 
номічного товариства. 

Ю. І. Патлажан. 
Політичні партії, профспілки. Уря¬ 
дова коаліція: Лейборист¬ 

ська партія, засн. 1936; 
Маврікійська соціал- 
демократична партія, 
засн. 1955; Мусульмансь¬ 
кий комітет дії, засн. 1958. 
Бойовий рух маврі¬ 
кій ц і в, засн. 1970. Загальна 
федерація робітників. 
Входить до ВФП. Лейбори¬ 
стський конгрес Мав¬ 
рі к і ю, засн. 1963. Входить до 
МКВП. 
Господарство. М.— агр. країна з 

монокультурним с. г., основу яко¬ 
го становить вирощування цукр. 
тростини й вироби, цукру на ек¬ 
спорт. Коливання цін на цукор 
на світовому капіталістичному 
ринку призводить до нестабіль¬ 
ного розвитку економіки М., зни¬ 
ження рівня життя, росту безро¬ 
біття (на поч. 1978 — бл. 20 тис.). 
У 1978 зібрано 6200 тис. т цукр. 
тростини й одержано 665 тис. т 
цукру. Важливими експортними 
культурами є також чай (у 1978 — 
4,9 тис. т) та тютюн, плантації яких 
в останні роки значно розширені. 
Для власного споживання виро¬ 
щують рис, кукурудзу, маніок, 
арахіс, банани, овочі та ін. Розво¬ 
дять велику рогату худобу, овець 
і кіз. Пром-сть представлена не¬ 
великими підприємствами по пе¬ 
реробці с.-г. сировини (цукр. 
з-дами, чайними та текст, ф-ками), 
окремими підприємствами елект¬ 
ронної, хім. і місц. пром-сті. Пра¬ 
цюють з-д по вироби, добрив і 
дріжджова ф-ка. Переважна біль¬ 
шість підприємств створена за 
участю іноз. капіталу й працює 
на експорт. Розвивається туризм. 
Довж. автошляхів — 2 тис. км 
(1977). Найбільший порт — Порт- 
Луї. Міжнародний аеропорт. (Пле- 
занс). З М. вивозять цукор чай, 
окремі пром. товари; довозять 
продукти харчування, машини та 
устаткування, пром. товари. Осн. 
торг, партнери — Великобританія, 
Франція, СІЛА, Індія. У 1974 під¬ 
писано угоду між СРСР та М. про 
співробітництво в галузі рибальст¬ 
ва. Грош. одиниця — маврікійська 
рупія. 1 маврікійська рупія = 
= 0,15 дол. СІЛА. 

Є. С. Соломенцев. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Навчання в держ. 
навч. закладах безплатне. Є й при¬ 
ватні заклади. Система освіти 

склалася під впливом англійської: 
поч. школа — 6 років, середня — 
7 (5 + 2). В 1977/78 навч. р. у 
поч. школі налічувалося 137 тис. 
учнів, у серед, навч. закладах — 
/9,6 тис. У м. Порт-Луї — ун-т М. 
(засн. 1965; у 1977/78 навч. р.— 
990 студентів), авіац. коледж 
(засн. 1972) та пед. ін-т (засн. 1973). 
Працюють Королівське т-во М. 
гуманітарних і природничих наук 
(засн. 1829), Академія мови й л-ри 
М., Ін-т М. (засн. 1880), істор. 
т-во (засн. 1938), н.-д. ін-т цук¬ 
рової пром-сті (засн. 1953) — у 
Порт-Луї. Б-ки: університетська, 
Муніципальна, Інституту М., 
Брит. ради. Музей м. Порт-Луї 
(засн. 1885), Худож. галерея (засн. 
1922), Гербарій М. (засн. 1960), 
усі — в Порт-Луї, Істор. музей 
у м. Маебур. В. 3. Клепиков. 
маврітанія, Ісламська Респуб¬ 
ліка Маврітанія — держава на 
Пн. Зх. Африки. На Зх. омива¬ 
ється водами Атлантичного ок. 
В адм. відношенні поділяється на 
12 р-нів. 
Державний лад. М.— республіка. 
З 1979 вся влада в країні перей¬ 
шла до Військового комітету націо¬ 
нального порятунку (ВКНП). Го¬ 
лова ВКНП є главою д-ви. Уряд 
очолює прем’єр-міністр. 1980 прий¬ 
нято конституційну хартію. 
Природа. Берегова лінія розчле¬ 
нована мало, береги низовинні. В 
рельєфі переважають рівнини та 
плато заввишки 200—500 м, зай¬ 
няті піщаними та кам’янистими 
пустельними ландшафтами Саха¬ 
ри. Значні поклади заліз, руди, 
а також рідкіснозем. металів, 
міді, фосфоритів, гіпсу, кам. солі, 
урану. Клімат тропічний, пу¬ 
стельний. Пересічна т-ра січня зід 
+ 16 до +20°, липня — від +30 
до +32°. Опадів до 100 мм, на 
Пн. Сх. до 50 мм на рік. Єдина 
ріка з постійним водотоком — Се¬ 
негал (на пд. кордоні країни). 
Переважають пустельні та напів¬ 
пустельні рослинні угруповання 
на скелетних малопотужних грун¬ 
тах. 
Населення. 80% (1978) нас. краї¬ 
ни становлять араби Зх. Сахари 
(маври). Решта маврітанців — бер¬ 
бери, тукулери, сонінке, фульбе, 
волоф та ін. Живуть також іно¬ 
земці, переважно французи. Офіц. 
мова — арабська. З 1979 мови на¬ 
родів фульбе, сонінке й волоф 
зрівняно в правах з араб, мовою. 
Пересічна густота нас.— 1,5 чол. 
на 1 км2 (1978). Майже 80% нас. 
живе в пд. частині країни. Міське 
населення становить 23%. Найбіль¬ 
ше місто — Нуакгиот. 
Історія. В 7—11 ст. пд. частина М. 
входила до середньовічних д-в 

Узбережжя Атлантичного океану по¬ 
близу міста Нуакшота. 
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Зх. Африки (Гани та ін.),. пн.— 
до держ. утворення берберів-сан- 
хаджа. З серед. 11 ст. до 1146 тер. 
М. була у складі д-ви Альмораві- 
дів. У 13—14 ст. пд. частина М. пе¬ 
ребувала під впливом д-ви Малі. 
В 14—15 ст. в М. вторглися араб, 
племена макіль. Поступово араби 
зайняли панівне становище в М. 
В 15 ст. почалося проникнення в 
М. європейців (португальців). За 
Версальським мирним договором 
1783 узбережжя М. визнавалося 

На одній з вулиць міста Нуакшота. 

сферою інтересів Франції. З 1903 
М.— її протекторат, з 1920 — ко¬ 
лонія. Населення М. вело по¬ 
стійну боротьбу проти колоніза¬ 
торів, яка особливо посилилася 
після 2-ї світової війни. 28.XI 
1960 М. була проголошена неза¬ 
лежною республікою. В 1964 М. 
встановила дипломат, відносини з 
СРСР. Непопулярна війна, яку 
М. з 1976 вела в Західній Сахарі, 
загострила політ, та екон. кризи в 
країні, що призвело до військ, 
перевороту 10.VII 1978. До влади 
прийшов Військ, комітет нац. від¬ 
родження, який припинив чин¬ 
ність конституції (прийнята 1961), 
розпустив єдину в країні Партію 
маврітанського народу (засн. 
1961). 5. IV 1979 влада перейшла 
до Військ, комітету нац. порятун¬ 
ку. Уряд М. проводить політику 
розвитку економіки шляхом залу¬ 
чення іноземного капіталу. В кон¬ 
ституційній хартії 1980 уряд М. 
заявив про намір поважати всі 
міжнародні зобов’язання країни. 
Принципами зовн. політики М.про¬ 
голошено неприєднання до блоків, 
співробітництво з усіма країнами. 
5.VIII 1979 М. підписала угоду з 
нац.-визвольною орг-цією Зх. Саха¬ 
ри—Фронтом ПОЛІСАРІО, відмо¬ 
вившись від будь-яких претензій 
на Зх. Сахару. З 1961 М.— член 
ООН. М.— член Організації аф¬ 
риканської єдності, Ліги арабсь¬ 
ких держав. М. уклала з СРСР 
угоди про торг. (1966), культур, 
і наук, співробітництво (1967), 
про співробітництво в галузі мор. 
рибальства (1973), про повітр. 
сполучення (1974). Єдина в краї- 

Кочовики в пустелі. 

ні Спілка трудящих 
Маврітанії заснована 1961. 
Входить до МКВП. 

/. Д. Шевченко. 
Господарство. М.— країна з низь¬ 
ким рівнем розвитку продуктив¬ 
них сил. Економіка її значною мі¬ 
рою залежить від іноз. (переваж¬ 
но франц.) капіталу і базується 
гол. чин. на добуванні корисних 
копалин. За роки незалежності 
в деяких галузях г-ва створено 
держ. сектор, у пром-сті та с. г. 
впроваджено держ. контроль. З 
1978 уряд проводить заходи щодо 
переважного розвитку с. г. та мор. 
рибальства, заохочення іноз. ка¬ 
піталовкладень. Найбільше розви¬ 
нута гірничодобувна пром-сть. Ви¬ 
добування заліз руди (7,4 млн. т, 
1978). Розробляють поклади рід¬ 
кісноземельних металів, кам’я¬ 
ної солі, гіпсу. Обробна пром-сть 
представлена окремими підпри¬ 
ємствами харчосмакової (рибо- і 
м’ясопереробної, консервної, цукр. 
та ін.), хім., нафтопереробної, шкі¬ 
ряної, швейної галузей, вироби, 
килимів, вибухівки. Діє установка 
для опріснення мор. води. Розви¬ 
ваються традиційні кустарні про¬ 
мисли. Більшість пром. підпри¬ 
ємств — у Нуакшоті. С. г., в якому 
зайнято 90% самодіяльного насе¬ 
лення (1979), розвинуте слабо. 
Збереглися залишки феод, відно¬ 
син. Гол. галузь с. г.— кочове й 
напівкочове скотарство м’ясо-мол. 
напряму. Розводять (поголів’я. 

Мідний рудник поблизу міста 
Акжужта. 

млн., 1976): велику рогату худобу 
(переважно зебу) — бл. 1, верблю¬ 
дів — бл. 0,5, овець і кіз — бл. 
3,5, ослів і коней. Землеробство 
лише в бас. р. Сенегалу та в оази¬ 
сах. Осн. прод. культури: просо, 
сорго, бобові, маїс, рис, арахіс, 
фініки та ін. Експортне значення 
має гуміарабік — клейка речови¬ 
на, що її виділяють певні види 
акацій. Великої шкоди с. г. краї¬ 
ни завдають посухи. У розвитку 
рибальства М. надає допомогу 
Рад. Союз. Довж. (тис. км, 1978): 
з-ць — 0,7 (використовуються ли¬ 
ше для перевезення заліз, руди), 
автошляхів — 7,8, у т. ч. шосе 
— 1,1. Гол. мор. порти та між- 
нар. аеропорти — Нуакшот і Нуа- 
дібу. В нижній течії Сенегалу 
судноплавство. З М. вивозять за¬ 
лізну руду, гіпс, гуміарабік, 
рибу, рибні продукти, худобу та 
ін.; довозять пром. товари, нафто¬ 
продукти, машини, устаткування, 
прод. товари тощо. Осн. торг, 
партнери — Франція, Італія, Вели¬ 
кобританія, Японія. Грош. одини¬ 
ця — угія. 1 угія = 5 афр. 
франкам. /. Д. Шевченко. 
Медичне обслуговування. В 1975 
в країні було 567 лікарняних лі¬ 

жок (4 ліжка на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу (1977) подавали 99 лі¬ 
карів (0,7 лікаря на 10 тис. ж.). 
В М.— держ. система мед. обслу¬ 
говування. Лікарів готують за кор¬ 
доном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. На 1977 83% нас. 
становили неписьменні. Поч. школа 
вважається обов’язковою, але від¬ 
відує її меншість дітей. Строк нав¬ 
чання у поч. школі — 6 років, 
у середній — 7 (4 + 3). Викладан¬ 
ня франц. мовою; араб, мова — 
обов’язковий предмет. У 1976/77 
навч. р. у поч. школах налічувало¬ 
ся 58 тис. учнів (бл. 19% дітей 
відповідного віку), в середніх — 
понад 7 тис. Є два вищі навч. за¬ 
клади: Нац. ін-т ісламу в м. Буті- 
ліміті (засн. 1961) і Вища нормаль¬ 
на (пед. ) школа в Нуакшоті (засн. 
1971). Вищу освіту здобувають 
переважно в ун-тах Франції, Се¬ 
негалу та ін. країн, зокрема 
в СРСР. У М. працюють управ¬ 
ління по геології і пром-сті, н.-д. 
ін-т плодівництва, кілька дослід¬ 
ницьких с.-г. станцій, центр пед. 
документації. Нац. б-ка і Центр, 
публічна б-ка — в Нуакшоті. В 
містах Бутіліміті, Каеді, Шінгет- 
ті є б-ки з фондами араб, книг і 
рукописів. На поч. 70-х рр. у Нуак¬ 
шоті створено Нац. музей. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення. В М. 1979 
виходила одна щоденна газ. «Аш- 
Шааб» («Народ», з 1975) араб, і 
франц. мовами. Маврітанське 
агентство преси засн. 1975, контро¬ 
люється урядом. Нац. радіомов¬ 
лення М. (урядова служба) веде 
передачі араб., франц. мовами та 
мовами народностей волоф, сара- 
коледукулер. Діють 2 радіостанції. 
Література М. існує араб, класич¬ 
ною мовою, на араб, діалекті ха- 
санійа та берберською мовою. До 
приходу арабів існувала усна нар. 
творчість берберських племен, яка 
розвивається й тепер. Перші тво¬ 
ри араб, класичною мовою (відомі 
з 11 ст.)були реліг. та істор. змісту. 
На діалекті хасанійа створюва¬ 
лася епічна та лірична поезія. 
В 16 ст. з’явилася світська поезія 

МАВРІТАНІЯ 

Герб Маврітанії. 

МАВРІТАНІЯ 

Площа — 1030,7 тис. 
км* 

Населення —1,54 млн. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — 
м. Нуакшот 
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МАВРІТАНСЬКЕ 
МИСТЕЦТВО 

Маврітанське мисте¬ 
цтво. Ваза. Майоліка. 
16 —17 ст. Київський 
музей західного та схід¬ 
ного мистецтва. 

Маврітанське мистецт¬ 
во. Іспано-маврітансь- 
ка тканина. Шовк. ІЗ— 
15 ст. Київський музей 
західного та східного 
мистецтва. 

араб, класичною мовою. Визначні 
поети 17—18 ст.: У. Разга, Бу Фу- 
муайн, М. аль-Йадалі, 19 ст.— 
У. ат-Тельба, У. Мухамді, У. аш- 
шейх Сідійа; серед сучасних — 
Аль-Мухтар аль-Хамід, Хатрі ібн- 
Хатрі, Уалля Абну. В поезії ха- 
санійа в 19—20 ст. виступали У. 
Нджарту, У. Абба, шейх М. аль- 
Мамі, М. ульд-Ахмад Йура, М. 
ульд-Абну ульд-Хмейда, сучас¬ 
ні — М. ульд-Сід Брахім, Хам- 
ман Фалль, У. Маккієн. У вір¬ 
шах Баккена (Абу Бакра ульд-Бу 
Баккара) класичну форму поєдна¬ 
но з діалектом. Ю. М. Кочубей. 
Архітектура та мистецтво. З 11— 
12 ст. на тер. М. будували прямо¬ 
кутні в плані житл. будинки з плос¬ 
кими дахами й внутр. подвір’ям, 
мечеті з квадратними у плані мі¬ 
наретами. На Зх. будівлі оздоб¬ 
люють візерунчастим кам. муру¬ 
ванням, на Сх. фасади тинькують, 
вхід облямовують червоно-білим 
криволінійним орнаментом. У 20 
ст. міста Нуакшот, Нуадібу (Порт- 
Етьєнн) забудовуються спорудами 
європ. архітектури, деякі міста 
зберігають середньовічний вигляд. 
Пам’ятки мистецтва доби неолі¬ 
ту належать культурі давніх не¬ 
гроїдних народів та берберів (на- 
скельні розписи, кам’яні гробни¬ 
ці — «шуші»). За середньовіччя 
на тер. М. розвивалася арабо- 
берберська культура. Поширені 
різні види декор.-ужиткового мис¬ 
тецтва (вироби з металу, глини, 
шкіри тощо). Нац. кіновиробни¬ 
цтва немає. Виходять поодинокі 
фільми: «Сонце О» (1971, реж. Мед 
Кондо), «Національність — іммі¬ 
грант» (1976, реж. С. Сохона). 
Літ.: Новейшая история Африки. М., 
1968; Кашин Ю. С. Мавритания. 
М., 1976. 
маврітанське мистецтво, 
маврітанський стиль — умовна 
назва середньовічного мистецтва, 
що розвинулося в 11—15 ст. в 
країнах Пн. Африки та пд. части¬ 
ни Іспанії. Склалося на худож. 
традиціях Араб, халіфату (див. 
Арабська культура), берберів та 
вестготів. Поширене було в Алжі- 
рі, Марокко, Тунісі, арабській 
Іспанії (т. з. іспано-маврітанське, 
див. Альгамбра). Великого роз¬ 
витку й різноманітності в М. м. 
досягла декоративна орнаменти¬ 
ка, в основі якої був арабеск (ви¬ 
гадливо і примхливо переплетені, 
араб, написи, рослинні та геом. 
мотиви). Такий орнамент широко 
застосовувався для оздоблення ар- 
хіт. споруд (культових і світських) 
і виробів декор.-ужиткового мист. 
(шовкових тканин, кераміки, цент¬ 
рами вироби, якої були Малага, 
до 2-ї пол. 15 ст., і Валенсія, 15— 
18 ст.). В Київ, музеї зх. та сх. 
мист. є зразки іспано-маврітансь- 
кої кераміки і тканин. 
М А В РО КО Р ДАТОС (Маорокор- 
батос;) Александрос (11.11 1791, 
Константинополь — 18.VIII 1865, 
Егіна) — грец. держ. і політ, діяч. 
З сім’ї фанаріотів. Деякий час 
жив у Росії. Належав до нац.- 
визвольного т-ва «Філікі етерія>. 
Учасник грецької національно- 
визвольної революції 1821—29, в 
ході якої очолював консерватив¬ 
не крило. В 1822 на перших грец. 
нац. зборах в Епідаврі обраний 
президентом країни (до квітня 

1823). Проводив проангл. політи¬ 
ку. Після обрання президентом 
І. Каподістрії (1827) був в опози¬ 
ції. В 1844 і 1854—55 — прем’єр- 
міністр Греції. 
МАГАДАН — місто, центр Мага¬ 
дан. обл. РРФСР. Порт (Нагаєво) 
у бухті Нагаєва Охотського м. 
Поч. пункт Колимської автомоб. 
магістралі, має повітр. зв’язок з 
гол. містами СРСР. 124 тис. ж. 
(1980). Будівництво М. розгорну¬ 
лося на поч. 30-х рр. в ході осво¬ 
єння природних ресурсів пн.-сх. 
частини СРСР. З 1939 — місто. 
З 1953 — обл. центр. У М.— рем.- 
мех. завод, ремонт автомобі¬ 
лів, тракторів. Вироби, буд. мате¬ 
ріалів, швейна ф-ка, шкіряно- 
взут. комбінат. ТЕЦ. У місті — 
пед. ін-т, філіал Хабаров. полі- 
тех. ін-ту, політех. технікум, мед. 
і муз. уч-ща. Пн.-Сх. комплексний 
н.-д. ін-т та Ін-т біол. проблем 
Півночі Далекосхідного наук, цент¬ 
ру АН СРСР, Всесоюзний н.-д. 
ін-т золота і рідкісних металів, 
Зональний н.-д. ін-т с. г. Північ¬ 
ного Сходу та відділ Тихоокеан¬ 
ського н.-д. ін-ту рибного г-ва та 
океанографії. Муз.-драм, театр, 
краєзнавчий музей. Поблизу М.— 
зона відпочинку, в т. ч. піонерсь¬ 
кий габір «Північний Артек». 
МАГАДАНСЬКА бБЛАСТЬ — 
у складі РРФСР. Утворена З.ХІІ 
1953. Розташована на крайньому 
Пн. Сх. СРСР. Омивається моря¬ 
ми Пн. Льодовитого (Східно-Си¬ 
бірське і Чукотське) та Тихого 
(Берінгове і Охотське) океанів. 
Площа 1199, 1 тис. км2. Нас. 478 
тис. ж. (на 1.1 1980). Осн. на¬ 
селення ■<— росіяни, живуть також 
чукчі, коряки, евени. Міськ. 
нас.— 79%. Включає Чукотський 
автономний округ, ділиться на 16 
районів' має 4 міста та 52 с-ща 
міськ. типу. Центр — м. Магадан. 
Нагороджена орденом Леніна 
(1967). Більшу частину області 
займають Чукотське і Колимське 
нагір’я (вис. до 1962 м) та Анадир- 
ське плоскогір’я. Низовини гол. 
чин. вздовж узбережжя. На Пн. 
Зх.— частина гірської системи 
Перського (хребти Черге, вис. до 
2332 м, та Полярний). 
Корисні копалини: золото, олово, 
вольфрам, ртуть, залізна та 
марганцева руди, вугілля, торф, 

буд. сировина та ін. Клімат різко 
континентальний, на узбережжі — 
морський. Зима — 7—8 місяців. 
Літо коротке, прохолодне, бува¬ 
ють тумани. Пересічна т-ра січня 
у внутр. районах —38°, липня 
+ 14, +16°; на узбережжі Охотсь¬ 
кого м.— відповідно —19 і —23°; 
+ 11, +12°; Пн. Льодовитого ок. 
— від —24 до —28° та +3, +6°. 
Опадів 300—350 мм, на узбереж¬ 
жі — 500—700 мм на рік. Най¬ 
більша ріка — Колима (притоки 
Великий Анюй, Малий Анюй, Омо- 
лон). Багато невеликих озер. Грун¬ 
ти глеєво-болотні, торфово-глеєві, 
підзолистого типу, по долинах рі¬ 
чок — алювіальні. Поширена ба¬ 
гаторічна мерзлота. М. о. лежить 
у зоні тундри, лісотундри і тайги. 
В економіці області провідне зна¬ 
чення мають гірничодобувна 
пром-сть та кольорова металургія. 
Осн. гірничопром. район — у вер¬ 
хів’ї р. Колими (підприємства по 
добуванню та збагаченню золота, 
олова, вольфраму, ртуті тощо). 
Енергія надходить від Аркагалин- 
ської ДРЕС, Білібінської АЕС, 
Магаданської ТЕЦ та ін., будуєть¬ 
ся (1980) ГЕС на р. Колимі. Гол. 
галузь обробної пром-сті — риб 
на, яка базується на використанні 
ресурсів Охотського, Берінгово- 
го, Чукотського морів. Промисел 
мор. звіра (моржів, тюленів). 
Машинобудування та металооб¬ 
робка представлені заводами по 
вироби, гірничого устаткування, 
паливної апаратури, запасних ча¬ 
стин, а також по ремонту гірничої 
техніки та автомобілів. Розвива¬ 
ється буд. матеріалів і деревообр. 
пром-сть. Вироби, взуття, швей¬ 
них виробів, товарів культурно-по- 
бутового призначення. С. г. пе¬ 
реважно тваринницько-овочевого 
напряму (на узбережжі Охотсько¬ 
го м. та по долинах річок). 91% 
посівної площі зайнято кормовими 
культурами. Вирощують також 
зернові, картоплю і овочі (в парни¬ 
ках). Провідна галузь тваринниц¬ 
тва — оленярство (гол. чин. у Чу¬ 
котському авт. окрузі), розводять 
також велику рогату худобу (мол. 
напряму), свиней і птицю. Звірів¬ 
ництво та полювання. Для переве¬ 
зення вантажів використовують 
мор. [осн. порти — Нагаєво (м. 
Магадан), Анадир, Провидіння. 
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Певек та ін.], автомоб. (автотраси 
Магадан — Армань — Балаганне— 
Талон, Магадан — Ола, Магадан— 
Сусуман — Кадикчан, Певек — 
Комсомольський) та річковий 
транспорт. Розвивається повітр. 
сполучення. У М. о.— пед. ін-т 
(Магадан), 6 серед, спец. навч. за¬ 
кладів, Пн.-Сх. комплексний н.-д. 
ін-т та Ін-т біол. проблем Півно¬ 
чі Далекосхідного наук, центру 
АН СРСР, Всесоюзний н.-д. ін-т 
золота і рідкісних металів та ін. 
Муз.-драм, театр, телецентр, кра¬ 
єзнавчий музей (Магадан), Чу¬ 
котський краєзнавчий музей (Ана¬ 
дир). На Пн. від Магадану — баль¬ 
неогрязьовий курорт «Тала» (Га¬ 
рячі Ключі). 
МАГАДЙН Трихон (бл. 1801, 
с. Бубни, тепер Чорнухинського 
р-ну Полтав. обл.— після 1876) — 
укр. кобзар. У репертуарі М. були 
укр. нар. пісні та думи: « Втеча 
трьох братів із города Азова*, < Бу¬ 
ря на Чорному морі*, ««Івась Ко- 
новченко, вдовиченко* та ін. П. 
Мартинович, крім дум і пісень, 
записав 1876 від М. обряд посвяти 
кобзарського учня в майстри (т. з. 
одклінщини, або визвілок). 

М. П. Полотай. 
мАгадха — історична область 
і держава в Старод. Індії. В 7 ст. 
до н. е. була однією з 16 ««великих 
д-в> Старод. Індії, значним екон. 
і культур, центром. У 6—5 ст. 
до н. е. посилилась внаслідок 
успішних воєн з сусідами. Стала 
ядром імперій Нандів (4 ст. до 
н. е.), Маур’їв (4—2 ст. до н. е.) та 
Гуптів (4—6 ст. н. е.). З 10 ст. назва 
«Магадха* не згадується. 
МАГАЗЙН (нім. Ма^агіп, від 
араб, махазін — комори) — 1) М. 
торговельний, крамни¬ 
ця — підприємство роздрібної 
торгівлі з торговельним залом та 
ін. спец, приміщеннями. Розрізня¬ 
ють М. продовольчі, непродоволь¬ 
чі й мішані; спеціалізовані (напр., 
М. сирів, М. взуття) і неспеціалізо- 
вані. Є також універсальні М. 
(гастрономи, універмаги). В СРСР, 
в т. ч. й в УРСР, склалася 
мережа М. з продажем товарів за 
зразками, М. з попередніми за¬ 
мовленнями і М. самообслугову¬ 
вання (див. Універсам). На Укра¬ 
їні налічується (1980) близько 115 
тис. М. 2) М. мір — комплект 
спеціально дібраних (певної точ¬ 
ності) і розміщених у спільному 
корпусі мір електричних величин, 
що їх можна з’єднувати між собою. 
Найпоширеніші М. опорів (коту¬ 
шок з ізольованого манганінового 
дроту), М. ємностей (електр. кон¬ 
денсаторів) і М. індуктивностей 
(котушок індуктивності). Вмика¬ 
ючи М. у вимірювальну схему і 
з’єднуючи міри в належній ком¬ 
бінації, регулюють електр. вели¬ 
чини у цій схемі з високою точ¬ 
ністю. 3) Коробка, диск, барабан 
або ін. ємкість у машинах, меха 
нізмах чи пристроях, в якій розмі¬ 
щують однотипні поштучні вироби 
(фотопластинки, патрони тощо). 
МАГАЗЙН ЕР Яків Самійлович 
(23.Х 1883, Звенигородка, тепер 
Черкас, обл.— 30.У 1941, Київ) — 
укр. рад. скрипаль, педагог, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1938). Муз. 
освіту здобув у Лейпцігській 
(1908) та Петерб. (1911) консерва¬ 
торіях. Працював у симф. оркест¬ 

рах Петербурга, Риги, Баку, Моск¬ 
ви. З 1922 — професор Київ, кон¬ 
серваторії. 
МАГАЗИНУВАННЯ корисних ко¬ 
палин — тимчасове нагромаджен¬ 
ня корисної копалини (руди або 
вугілля), відокремленої від ма¬ 
сиву, в спеціальній виробці (мага¬ 
зині). В міру просування очисно¬ 
го вибою корисну копалину виван¬ 
тажують з такої виробки через 
люки у вагонетки або на конвейєр. 
Розрізняють М. повне (на всю 
висоту виробленого простору) і 
часткове. Воно дає змогу запобіга¬ 
ти обвалові покрівлі або грунту 
виробки, поліпшує умови праці. 
До М. вдаються переважно при 
підземній розробці крутоспадних 
пластів корисних копалин. 
магалА — поселення пізнього 
етапу бронзового віку (11—9 ст. 
до н. е.) і раннього залізного віку 
(8—7 ст. до н. е.) поблизу с. Мага- 
ли Новоселиць кого р-ну Черні в. 
обл. Археол. дослідження провади¬ 
лись з 1955 по 60-і рр. Виявлено 
залишки наземних жител і напів¬ 
землянок, що належать до ноа 
культури, і залишки часів ранньо¬ 
го залізного віку, що належать до 
культури т. з. фракійського галь- 
пггату (див. Гальштатська куль¬ 
тура). 
МАГАр Володимир Герасимович 
[22.VI (5.VII) 1900, Кальниболота, 
тепер Новоархангельського р-ну 
Кіровогр. обл.— 11.VIII 1965, За¬ 
поріжжя] — укр. рад. актор і 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1960). 
Член КПРС з 1926. Брав участь у 
громадян, війні. Закінчив Київ, 
муз.-драм, ін-т (1934). З 1936 
працював худож. керівником Київ, 
театру профспілок (з 1937 — ім. 
М. Щорса, 1938 переведений до Жи¬ 
томира, з 1944 — муз.-драм, театр 
ім. М. Щорса е Запоріжжі). Поста¬ 
вив спектаклі, в яких зіграв ролі: 
Івана (««Дай серцю волю, заведе 
в неволю* Кропивницького), Гай- 
дая, Галушки, дяка Гаврила («За¬ 
гибель ескадри», ««В степах Украї¬ 
ни», «Богдан Хмельницький» Кор¬ 
нійчука), Боженка («Щорс» Ю. 
Дольд-Михайлика). Серед ін. ви¬ 
став — «Оптимістична трагедія» 
Вс. Вишневського, «Порт Артур» 
Степанова і Попова. Нагородже¬ 
ний орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора і «Знак Пошани», 
медалями. 
Літ.: Тернюк П. І., Ягнич Ю. М. Воло¬ 
димир Герасимович Магар. Народний 
артист СРСР. К., 1962. 

В. М. Гайдабура. 
МАГАРАДЖА (санскрит.— вели¬ 
кий правитель), махарана, маха- 
рао — титул князя в Індії. Після 
ліквідації в Індії князівств (1956) 
М. було позбавлено політичної 
влади. 
«магарАч» — див. Виноробст¬ 
ва і виноградарства всесоюзний 
науково-дослідний інститут <Ма- 
гарач». 
МАГАТІї, Міжнародне агентство 
по атомній енергії — міжнародна 
організація, створена для роз¬ 
витку співробітництва між держа¬ 
вами в галузі мирного використан¬ 
ня атомної енергії. Діє з 1957. 
Засновано на принципах суверен¬ 
ної рівності його членів відповід¬ 
но до цілей і принципів Статуту 
ООН. Входить до системи органі¬ 
зацій ООН. Згідно зі своїм Стату¬ 

том і угодою з ООН діє у тісному 
зв’язку з Ген. Асамблеєю ООН. 
Щороку подає доповідь про свою 
діяльність їй, а коли це потрібно, 
— й Раді Безпеки. Здійснює конт¬ 
роль за додержанням положень 
Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, сприяє наук.-дослід¬ 
ній роботі, поширенню інформації, 
подає допомогу країнам, що роз¬ 
виваються, в галузі мирного ви¬ 
користання атомної енергії тощо. 
Об’єднує 109 д-в (1980), у т. ч. 
СРСР, УРСР і БРСР. Найвищий 
орган М.— Ген. конференція, що 
скликається щороку. Керівними 
органами є Рада керуючих та Се¬ 
кретаріат, очолюваний ген. ди¬ 
ректором. Штаб-квартира — у Від¬ 
ні. Ю. В. Костенко. 
МАГДА Іван Іванович [н. ЗО.У 
(12.VI) 1904, м. Барвінкове, те¬ 
пер Харків, обл.] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі вет. хірургії, док¬ 
тор вет. наук (з 1948), професор 
(з 1948), засл. діяч науки УРСР 
(з 1951). Член КПРС з 1949. У 
1926 закінчив Харків, вет. ін-т і 
з 1927 працює в ньому (тепер 
Харків, зоовет. ін-т), з 1935 — зав. 
кафедрою хірургії. В 1941—44 пе¬ 
ребував у Рад. Армії. Автор наук, 
праць з вет. хірургії, анестезіоло¬ 
гії та ряду підручників. Нагород¬ 
жений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, меда¬ 
лями. І. Ф. Храбустовський. 
МАГДАЛЄНА — ріка у Пд. Аме¬ 
риці, в межах Колумбії. Довж. 
1550 км, площа бас. 260 тис. км2. 
Бере початок у пд. частині Центр. 
Кордільєри, впадає у Карибське 
м. У верхів’ї має гірський харак¬ 
тер, порожиста. Нижче тече забо¬ 
лоченою заплавою, розгалужуєть¬ 
ся на рукави. Живлення дощове. 
Найбільша притока — Каука (лі¬ 
ва). Судноплавна до м. Нейви 
(крім району порогів). Прокладе¬ 
но судноплавний канал від пониз¬ 
зя М. до м. Картахени. На М.— 
м. Барранкілья. 
МАГДАЛЙНІВКА — селище місь¬ 
кого типу Дніпроп. обл. УРСР, 
на р. Чаплинці, за 35 км від заліз- 
нич. ст. Губиниха. 5,6 тис. ж. (1980). 
Засн. в останній чверті 18 ст. Рад. 
владу встановлено в грудні 1917. 
З 1958 М.— с-ще міськ. типу. У 
М.— з-ди: маслоробний, хлібний, 
прод. товарів, комбікормовий, пта- 
хоінкубаторна станція, міжколг. 
буд. орг-ція, комбінат побутового 
обслуговування. Заг.-осв. і музич¬ 
на школи, лікарня. Будинок куль¬ 
тури, кінотеатр, бібліотека. 
МАГДАЛЙНІ ВСЬКИЙ РАИбН 
— у пн. частині Дніпроп. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
1,6 тис. км2. Нас. 43,2 тис. чол. 
(1980). У районі — 61 населений 
пункт, підпорядкований селищній 
і 14 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Магдалинівка. 
М. р. розташований у межах При¬ 
дніпровської низовини. Родовища 
природного газу. Річки — Оріль 
(на пн. межі району), Чаплинка, 
Кільчень. Грунти чорноземні. В пн. 
частині району проходить траса 
Дніпро — Донбас каналу. Лежить 
у степовій зоні. 
Найбільші підприємства р-ну — 
магдалинівські прод. товарів, ком¬ 
бікормовий та маслоробний з-ди. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Магдалинівка). С. г. райо- 

МАГДАЛИНІВ- 
СЬКИЙ РАЙОН 

В. Г. Магар. 

В. Г. Магар у ролях 
Карпа Карповича («Не 
називаючи прізвищ» В. 
Минка) та Македона 
Сома («Над Дніпром» 
О. Корнійчука). 

19 УРЕ, т. 6 
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МАГДЕБУРГ 

Ф. Магеллан. 

ну спеціалізується на вирощуван¬ 
ні зернових Г овочевих культур та 
вироби, м’яса, молока, яєць і вов¬ 
ни. Площа с.-г. угідь 1979 стано¬ 
вила 133 тис. га, у т. ч. орні землі — 
117,2 тис. га. Зрошується 11,5 тис. 
га (Фрунзенська зрошувальна си¬ 
стема в пд. частині району). Гол. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, цукр. буряки. Скотарство, 
свинарство, вівчарство, птахівниц¬ 
тво. У М. р.— 18 колгоспів, 2 рад¬ 
госпи, райсільгосптехніка з 2 ви¬ 
робничими відділеннями. Заліз¬ 
нична ст. Бузівка. Автошляхів — 
374 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 305 км. 
У районі — ЗО заг.-осв. і 2 муз. 
школи; 53 лік. заклади, у т. ч. 
6 лікарень. 15 будинків культури, 
46 клубів, 39 кіноустановок, 40 б-к, 
музей історії с. Дмухайлівки. В 
с. Гупалівці М. р. народився укр. 
рад. актор Г. В. Маринич, у с. 
Котовці — укр. рад. співачка М. 
Ф. Голенко, в с. Мусієнковому — 
рад. військ, діяч І. І. Гаркавий. 
У М. р. видається газ. «Шляхом 
Леніна> (з 1931). /. Т. Козак. 
МАГДЕБУРГ — місто на Заході 
НДР, адм. ц. округу Магдебург. 
Вузол з-ць і автошляхів, порт на р. 
Ельбі. 282,6 тис. ж. (1978). Упер¬ 
ше згадується 805. З 968 — центр 
архієпископства, що був одним 
з опорних пунктів християнізації 
та понімечування полабських сло¬ 
в’ян (слов’ян, назва міста — Дє- 
вин). У 13 ст. городяни М. домог¬ 
лися самоврядування (див. Магде¬ 
бурзьке право). М. входив до Ган- 
зи. З 1680—під владою бранденбур- 
зько-прусських курфюрстів. З 
1879 — в складі об’єднаної Німеч¬ 
чини. З 1949 — в НДР. 
Основний центр важкого машино¬ 
будування країни (комбінат ім. 
Е. Тельмана, з-ди ім. К. Лібкнех- 
та, ім. Г. Димитрова та ін.). Ви¬ 
роби. с.-г. машин, приладів, річ¬ 
кових суден, устаткування для 
хім., легкої й харч, пром-сті. Під¬ 
приємства хім., харч, та ін. галу¬ 
зей. Вища школа важкого маши¬ 
нобудування, мед. академія. Ар- 
хіт. пам’ятки: ранньоготичний со¬ 
бор (1209—1520), романська церк¬ 
ва (1064—1160). В 20 ст. спо¬ 
руджено: зал для зборів (1922), 
ансамбль будівель на пл. Центра- 
лерплац (1954), готель «Інтерна- 
ціональ» (1963) та ін. 
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО— фе¬ 

Деякі відомості про 
Магелланові Хмари 

Відомості 
Ве¬ 
лика 

Ма*» 
ла 

Віддаль 
від Сонця, 
кпс 55 55 

Діаметр, 
кпс -6,9 -3,5 
Видимий 
діаметр ~7° -4е 
Абсолютна 
фотогра¬ 
фічна зо¬ 
ряна вели¬ 
чина -18,1 -16,2 

од. міське право, за яким міста 
звільнялися від управління і суду 
феодала. Виникло в 13 ст. у м. 
Магдебурзі (тепер НДР), звідси 
й назва. М. п. встановлювало по¬ 
рядок виборів і функції органів 
міського самоврядування, суду, 
купецьких об’єднань, цехів, регу¬ 
лювало питання торгівлі, опіки, 
спадкування, визначало покаран¬ 
ня за різні види злочинів тощо. 
Мало чітко виражений класовий 
характер, узаконювало нерівність 
у правах, зважаючи на стать, по¬ 
ходження й віросповідання. Про¬ 
тягом 13—18 ст. М. п. поширилося 
в Чехії, Угорщині, Польщі й Лит¬ 
ві, а звідти на тер. Білорусії та 
України. Вперше на Україні М. п. 
дістало 1339 місто Санок Галиць¬ 
ко-Волинського князівства. Льво¬ 
ву М. п. надано 1356, Києву — 
1494—97. У 15—17 ст. М. п. ді¬ 
стала більшість міст України. У 

деяких містах, зокрема західно¬ 
українських, надання М. п. супро¬ 
водилося посиленням нім. і польс. 
колонізації, обмеженням прав 
не католицького населення. М. п. 
на Правобережній і Лівобережній 
Україні за своїм змістом і формою 
відрізнялося від М. п., яке за¬ 
стосовувалося в Зх. Європі. Так, 
на Україні в менших містах, які 
називалися ратушними, козацька 
старшина відала справами коза¬ 
ків, а виборна міська влада (пред¬ 
ставники багатої верхівки місько¬ 
го населення) — справами міщан. 
Положеннями М. п. керувалися 
й полкові суди тощо. Норми М. п. 
використовувалися при всіх офіц. 
і приватних кодифікаціях права 
на Україні 18—19 ст. (напр., 
«Права, за якими судиться мало¬ 
російський народ» 1743). Після 
возз’єднання України з Росією 
(1654) М. п. залишилося тільки 
в деяких т. з. привілейованих міс¬ 
тах. Указом 1831 Микола І ска¬ 
сував М. п. по всій Україні, крім 
Києва, де воно збереглося до 
1835. В містах Зх. України, які 
після 1-го поділу Польщі 1772 
відійшли до Австрії, М. п. продов¬ 
жувало ще деякий час діяти. У 
Львові застосування М. п. припи¬ 
нено 1786. 
Літ.: Багалій Д. Магдебурзьке право 
на Лівобічній Україні. В кн.: Розвід¬ 
ки про міста і міщанство на Україні- 
Руси в XV—XVIII в., ч. 2. Львів, 
1904; Кульчицький В. С. Кодифіка¬ 
ція права на Україні у XVIII столітті. 
Львів, _ 1958; Ткач А. П. Історія коди¬ 
фікації дореволюційного прав» Украї¬ 
ни. К., 1968. В. С. Кульчицький. 
МАГДГ [араб.— той, кого ведуть 
(шляхом істини)] — в ісламі ме¬ 
сія, «спаситель», «посланець бо¬ 
жий», який нібито має встановити 
на землі «царство боже». Ім’ям 
М. наз. себе деякі керівники 
антифеодального і національно- 
визвольних рухів (напр., Магді 
Суданський). 
МАГДГ СУДАНСЬКИЙ Мухам- 
мед Ахмед (12.VIII 1844, о. Лебаб 
на Нілі — 22.VI 1885, поблизу Хар- 
тума) — вождь нац.-визвольного 
руху народів Сх. Судану в кін. 
19 ст. Н. в сім’ї тесляра. Здобув 
реліг. освіту, примкнув до дер- 
вішського (див. Дервіш) ордену 
саманія. В 1881 проголосив себе 
магді і очолив визвольне пов¬ 
стання проти тур.-єгип. влади й 
англ. колонізаторів. У ході пов¬ 

стання на тер. Судану було ство¬ 
рено незалежну феод.-теократич- 
ну д-ву. Після смерті М. англо- 
єгип. війська 1898 розбили армію 
магдістів. Судан було перетворено 
на англ. колонію. 
МАГЕЛЛАН (Магальяйнш; ісп. 
Ма&а11апе$, португ. Ма^аШаез) 
Фернан (бл. 1480, обл. Траз-уж- 
Монтіш, Португалія — 27. IV 1521, 
о. Мактан на Філіппінах) — море¬ 
плавець, організатор і учасник пер¬ 
шої навколосвітньої подорожі. В 
1505—12 брав участь у португ. 
експедиціях в Індію, на острове 
Суматра, Ява, Молуккські та ін. 
У 1517 М. переїхав до Іспанії. 
Очолив експедицію на 5 кораблях, 
яка у вересні 1519 вирушила з пор¬ 
ту Санлукар-де-Баррамеда (Іспа¬ 
нія) через Атлантичний ок. на Зх., 
маючи на меті досягти Молукксь- 
ких о-вів зх. шляхом. На поч. 
1520 М. досяг узбережжя Пд. 
Америки й, просуваючись на Пд., 
дослідив береги більше ніж на 
2000 км, назвавши цю невідому 
країну Патагонією. В серпні 1520 
експедиція М. відкрила прото¬ 
ку (яку названо Магеллановою). 
архіпелаг Вогняна Земля, згодом 
вийшла в океан, який було назва¬ 
но Тихим. У березні 1521 М. досяг 
Маріанських, а потім і Філіппінсь- 
ких о-вів. У сутичці з місц. на¬ 
селенням на о. Мактан М. був 
убитий. З флотилії М. лише один 
корабель під командуванням X. С. 
Елькано, перепливши Індійський 
ок. і обійшовши навколо Африки, 
у вересні 1522 завершив першу 
навколосвітню подорож, яка до¬ 
вела наявність єдиного Світового 
океану і була одним із доказів 
кулястості Землі. 
магеллАнова ПРОТбКА - 
протока між материком Пд. Аме¬ 
рика і архіпелагом Вогняна Зем¬ 
ля. Сполучає Тихий та Атлантич¬ 
ний океани. Довж. бл. 550 км, най¬ 
менша шир. 3,3 км, мінімальна 
глиб, на фарватері 31—33 м. Зх. 
береги стрімкі, скелясті, сх. — 
переважно низькі, положисті. Ба¬ 
гато підводних скель, обмілин. 
Відкрита 1520 експедицією Ф. Ма- 
геллана. 
МАГЕЛЛАНОВІ ХМАРИ (Вели 
ка й Мала) — дві галактики не¬ 
правильної форми, найближчі до 
нашої Галактики. Спостеріга¬ 
ються на пд. небі неозброєним оком 
у вигляді туманних плям (у серед, 
широтах Пн. півкулі Землі не 
спостерігаються). Відкриття їх 
приписується одному з учасни¬ 
ків кругосвітньої подорожі Ф. 
Магеллана (звідси назва). Велика 
М. X. розташована в сузір’ї Золо¬ 
тої Риби, Мала — в сузір’ї Тука¬ 
на. Віддалі обох М. X. від Сон¬ 
ця (табл.) визначені за спостере¬ 
женнями численних змінних 
зір типу цефеїд. що містяться 
в них. 
магЄрів — селище міського ти¬ 
пу Нестеровського р-ну Львів, 
обл. УРСР, на р. Білій (бас. Бугу), 
за 12 км від залізнич. ст. Добро- 
син. 1,8 тис. ж. (1980). Львів, держ. 
машиновипробувальна станція. 
Середня школа, лікарня, Будинок 
культури, кінотеатр, б-ка. Відо¬ 
мий з кін. 14 ст. 
«МАГІбН» — перший чехосло¬ 
вацький штучний супутник Зем¬ 
лі, виведений на навколоземну 
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орбіту 14.ХІ 1978 відповідно до 
програми < Інтеркосмос>. За ко¬ 
мандою з Землі «М.» масою 6л. 
15 кг відокремився від геофіз. 
супутника «Інтеркосмос-І8», запу¬ 
щеного з території СРСР 24.Х 
1978. Мета спільного автономного 
польоту «М.> та чінтеркосмоса- 
18> — проведення експерименту 
по вивченню просторової структу¬ 
ри низькочастотних електромагн. 
полів у навколоземному косміч¬ 
ному просторі. Суть експерименту 
полягала в дослідженні прийнятих 
від обох супутників, що віддаля¬ 
лися один від одного по відомій 
траєкторії, радіосигналів, харак¬ 
тер яких змінювався під впливом 
магнітосфери й іоносфери Землі. 
МАГГСТР (лат. та^ізіег — на¬ 
чальник, учитель) — 1) У Старод. 
Римі — назва ряду посад. 2) У Ві¬ 
зантії — придворний титул. 3) У 
Зх. Європі за середніх віків —го¬ 
лова католицького духовно-лицар¬ 
ського ордену. 4) В середньовічній 
школі — викладач <семи вільних 
мистецтв», пізніше — ступінь ви¬ 
пускників філос. ф-тів ун-тів. У 
дореволюц. Росії — перший учений 
ступінь. У вищих навчальних за¬ 
кладах США, Великобританії та 
ін. країн — академічний ступінь. 
МАГІСТРАЛЬ (від лат. та^ізі- 
гаїіз — керівний, головний) — 
1) Головний напрям, основна лінія 
в шляхах сполучення. 2) Головний 
кабель в системі електричної, те¬ 
леграфної, телефонної, газової ме¬ 
режі; головна труба в системі во¬ 
допровідної та каналізаційної ме¬ 
режі. 3) Широка міська вулиця з 
інтенсивним рухом транспорту. 
МАГІСТРАТ (лат. ша^ізігаїиз — 
власті, держ. установа) — 1) В 
Росії орган станового міського 
управління. За феодалізму в укр. 
містах, що дістали магдебурзьке 
право, відали адм., госп., фінанс., 
поліцейськими та суд. справами. 
На Зх. Україні, зокрема у Львові, 
М. існували з 14 ст. замість ратуш. 
У містах Правобережної України 
(Київ та ін.) М. виникли в 15— 
17 ст., на Лівобережній Україні 
(Стародуб, Чернігів та ін.) — у 
1-й пол. 17 ст. На тер. Слобід¬ 
ської України М. встановлено 1724. 
В Росії створені 1720. У зв’яз¬ 
ку зі створенням міських дум у 
18 ст. за М. залишилися гол. чин. 
судові функції. Повсюдно в мі¬ 
стах Росії, в т. ч. на Україні з 
1860-х рр., у ході'здійснення бурж. 
суд. реформи М. поступово лікві¬ 
довано. 2) В деяких бурж. краї¬ 
нах міське управління {муніципа¬ 
літет). 3) У Великобританії і 
Франції суд. орган. 4) У США 
сукупність усіх державних уря¬ 
довців, у т. ч. судових. 5) У Старо¬ 
давньому Римі державна посада, 
представник влади. 
МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ — 
категорія укр. селянства у 14—18 
ст., яка перебувала у феод, залеж¬ 
ності від магістратів. За користу¬ 
вання зем. наділами М. с. до серед. 
16 ст. сплачували чинш. Потім, 
крім чиншу, М. с. виконували на¬ 
туральні повинності, з поч. 17 ст. 
для них запровадили панщину. 
М. с. було перетворено на держав¬ 
них селян на зх.-укр. землях після 
загарбання їх 1772 Австрією, на 
Правобережній Україні — після 
возз’єднання її 1793 з Росією. 

МАГІЧНІ КВАДРАТИ — квадрат¬ 
ні таблиці перших п2 {п = 3, 4, ...) 
натуральних чисел, що мають од¬ 
накові суми чисел по всіх рядках, 
стовпцях та двох великих діагона¬ 
лях (мал.). Ця сума дорівнює 
п (п2 + 1)/2. Існують М. к., що 
задовольняють ряд додаткових 
умов, напр. М. к. з 64 числами 
(мал., в), який можна розбити на 
4 менших, причому в кожному я 
них сума чисел будь-якого рядка, 
стовпця чи великої діагоналі одна¬ 
кова. Поняття М. к. набуло даль¬ 
шого узагальнення. Зокрема, тепер 
під М. к. розуміють квадратні таб¬ 
лиці, заповнені не обов’язково 
першими натуральними і послі¬ 
довними числами. З будь-якого 
такого магічного квадрату мож¬ 
на одержати нескінченне число 
ін. М. к. шляхом множення 
всіх його чисел на однаковий 
множник чи додавання до них 
одного і того ж доданка. 
магГчні Ядра — атомні ядра, 
які містять 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 
протонів або нейтронів. Числа, 
що відповідають кількості протонів 
або нейтронів у М. я., також наз. 
магічними. Порівняно з ін. ядра¬ 
ми М. я. мають більшу енергію 
зв’язку, менший ефективний пе¬ 
реріз захоплення нейтронів, біль¬ 
ше поширені в природі тощо. Особ¬ 
ливо це спостерігається для ядер з 
магічними числами і протонів, і 
нейтронів (*§О, 5?Са, £®Са, !^5п, 

*2®РЬ) — т. з. двічі магіч¬ 

них ядер. Існування М. я. 
пояснює оболонкова модель ядра 
(див. Ядерні моделі), за якою ма¬ 
гічні числа відповідають кількос¬ 
ті нуклонів у заповнених ядерних 
оболонках. Є. В. Інопін. 
МАГІЯ (грец. рауєіа — чаклунст¬ 
во) — дії, обряди і ритуали, за 
допомогою яких віруюча людина 
намагається змусити уявні надпри¬ 
родні сили (богів, духів тощо) пев¬ 
ним чином втрутитися в її життя, 
вплинути на навколишню дійсність. 
М. виникла в первісному суспіль¬ 
стві. Розрізняють лікувальну 
Сзнахарство), шкодоносну, любов¬ 
ну та ін. види М. За середньовіч¬ 
чя великого поширення набули 
М. біла (звернення до чистих ду¬ 
хів — ангелів, святих) і чорна 
(звернення до злих духів — чортів, 
дияволів тощо). М. є складовою 
частиною всіх існуючих релігій. 
Пережитки магічних обрядів збе¬ 
рігаються і в християнстві (таїн¬ 
ства причащання, миропомазан¬ 
ня, молитва тощо). Див. також 
Шаманство, Окультизм. 
мАглемозе — поселення часів 
мезоліту поблизу м. Муллеруп 
(Данія). Археол. розкопками, що 
провадились на поч. 20 ст., вияв¬ 
лено кістки дикого бика, благо¬ 
родного оленя, лося, птахів, риб, 
домашнього собаки, знаряддя кре¬ 
м’яні {мікроліти, сокири) й кістя¬ 
ні (гарпуни, наконечники стріл 
та ін.). Від поселення М. дістала 
назву мезолітична культура (да¬ 
тується 7—5-м тис. до н. е.), па¬ 
м’ятки якої поширені на тер. Ве¬ 
ликобританії, Данії, на Пн. ФРН 
і НДР, у Пд. і Серед. Швеції та 
Норвегії. Носії культури М. зай¬ 
малися мисливством, рибальством 
і збиральництвом. 

МАГМА (грец. даура — густа 
мазь) — природний силікатний 
високотемпературний розплав, 
який виникає в надрах Землі.Скла¬ 
дається головним чином з оксидів 
кремнію, алюмінію, заліза, маг¬ 
нію, кальцію і летких компонентів 
(НаО, СО, С02, сполук сірки, 
фтору, хлору та ін.). За вмістом 
кремнезему магми поділяють на 
ультраосновні ($Ю2 менше ніж 
45%), основні (45—55%) і кис¬ 
лі (65—75%). Крім того, виді¬ 
ляють середню (андезитову) М. 
(55—65% 5і02). За походженням 
розрізняють мантійні і корові М. 
Мантійні М. утворюються у 
верхній мантії (ультраосновні, ос¬ 
новні, частково середні), коро¬ 
ві М.— у земній корі (кислі, іноді 
середні). Внаслідок остигання М. 
утворюються магматичні гірські 
породи, різноманітність яких зу¬ 
мовлена диференціацією магми та 
асиміляцією навколишніх порід. 
На земну поверхню М. вилива¬ 
ється у вигляді лави. Залишкові 
магматичні розплави, як правило, 
збагачені рудними й нерудними 
корисними компонентами, наступ¬ 
на концентрація яких зумовлює 
утворення родовищ корисних ко¬ 
палин. І. С. Усенко. 
МАГМАТЙЧНІ ГІРСЬКІ ПОРб- 
ДИ, вивержені гірські породи — 
гірські породи, що утворилися в 
земній корі та на поверхні Землі 
внаслідок охолодження і криста¬ 
лізації магми. За умовами утворен¬ 
ня їх поділяють на глибинні, або 
інтрузивні гірські породи, і вилив¬ 
ні, або ефузивні гірські породи. 
Осн. складові частини М. г. п.: 
кисень, кремній, алюміній, залі¬ 
зо, кальцій, магній, натрій і калій, 
які входять до складу гол. породо¬ 
утворюючих мінералів — кварцу, 
польових шпатів, піроксенів, ам¬ 
фіболів, слюд тощо. Залежно від 
вмісту кремнезему розрізняють 
кислі (5Ю2 більше 65%), середні 
(65—55% ), основні (55—45% ) і 
ультраосновні (менше 45% ) М. г. п. 
За співвідношенням лужноземель¬ 
них. (М§, Са) і лужних (К, №) 
елементів виділяють відповідно 
лужноземельні і лужні. У земній 
корі переважають кислі (граніти, 
гранодіорити, ліпарити) та основ¬ 
ні (базальти, габро, долерити) ви¬ 
вержені породи. М. г. п. викорис¬ 
товують як буд. матеріал; з ними 
пов’язані різні рудні й нерудні 
корисні копалини. Досліджує М. 
г. п. петрографія. І. Б. Щербаков. 
МАГНАТИ (лат. та^паїез — вож¬ 
ді, проводирі) — великі землевлас¬ 
ники, аристократична верхівка фе¬ 
од. класу в ряді країн Європи, особ¬ 
ливо у феодальних Угорщині, Ре¬ 
чі Посполитій, Литві, Латвії, 
Естонії, Білорусії та на Україні. 
Переносно — представники ве¬ 
ликого пром. та фінанс. капіталу. 
МАГНЕЗЙТ (від лат. Мадпезі- 
иш — магній) — мінерал класу 
карбонатів. М§ [С03]. Сингонія 
тригональна. Густ. 2,96. Твердість 
3,5—4,5. Колір білий з жовтуватим 
або сіруватим відтінками. Блиск 
скляний. М. одержують і штучно. 
Найбільші родовища М. в СРСР 
(на Уралі, в Саянах), в Австрії, 
Чехословаччині, Бразілії, Китаї. 
Використовують у металург, пром- 
сті (для виготовлення вогнетрив¬ 
кої цегли) і в буд-ві як вогне- 

МАГНЕЗИТ 
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Магічні квадрати при 
п = 3 {а); п = 4 (б): 
п = 8 {в). 
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МАГНЕТИЗМ 

Магнето: 
1 — постійний магніт; 
2 — свічка запалюван¬ 
ня; 3 — трансформатор. 

тривкий матеріал (М§0), для 
одержання магнезіального цемен¬ 
ту, для вироби, електроізоляторів. 
МАГНЕТЙЗМ (від грец. Мауутітід 
Шос, — магнесійський камінь, 
магніт) — сукупність явищ, по¬ 
в’язаних із взаємодією між тіла¬ 
ми за допомогою магнітного поля. 
М. проявляється, зокрема, у вза¬ 
ємному притягуванні або відштов¬ 
хуванні між магнітами, між 
електр. струмами та між струмами 
й магнітами. Вчення про М. є скла¬ 
довою частиною вчення про елект¬ 
рику. Сучас. уявлення про М. 
грунтується на квантовій механі¬ 
ці, за якою мікрочастинки мають 
магнітний момент. Магн. власти¬ 
вості речовини визначаються, гол. 
чин., магн. моментами електронів 
її атомів. Проте спостерігаються 
явища (див., напр., Ядерний маг¬ 
нітний резонанс), в яких осн. роль 
відіграють ядерні магн. моменти. 
М. речовини проявляється в її 
намагнічуванні при вміщенні в 
магн. поле. Намагніченість речо¬ 
вин у слабких полях І = ХН, де 
X — магнітна сприйнятливість, 
Н — напруженість поля. Залежно 
від природи носіїв М. і характеру 
їхньої взаємодії розрізняють М. 
слаб ковзаємо діючих частинок {діа¬ 
магнетизм, парамагнетизм) та М. 
речовин з атомним магн. поряд¬ 
ком (феромагнетизм, антиферо- 
магнетизм і феримагнетизм). Діа¬ 
магнетизм визначається орбіталь¬ 
ним рухом електронів. Для діа- 
магн. речовин (діамагнетиків) магн. 
сприйнятливість є від’ємною ве¬ 
личиною і практично не залежить 
від т-ри. Властивості парамагн. 
і магнітовпорядкованих тіл визна¬ 
чаються спіновими магн. момен¬ 
тами атомів і колективізованих 
(спільних для всього тіла) електро¬ 
нів. Для парамагн. тіл (парамаг- 
нетиків) X > 0 і справджується 
Кюрі закон. Магн. атомний поря¬ 
док речовини зумовлений обмінною 
взаємодією, яка є результатом 
квантового характеру руху елект¬ 
ронів і дії кулонівських (електро¬ 
статичних) сил між ними. Ферити 
і феромагнетики в магнітовпоряд- 
кованому стані мають спонтанну 
намагніченість і характеризуються 
доменною структурою (див. До¬ 
мени). Магн. атомний порядок ре¬ 
човини може існувати лише до 
певної т-ри {Кюрі точки або Неє- 
ля точки), вище якої речовина 
перетворюється на парамагнетик. 
Магн. властивості речовин широ¬ 
ко використовують в електро- і ра¬ 
діотехніці, електроніці, автомати¬ 
ці, приладобудуванні, обчислю¬ 
вальній техніці тощо. 
Літ.: Вонсовский С. В. Магнетизм. 
М., 1971; Маттис Д. Теория магне- 
тизма. Пер. с англ. М., 1967; Браун 
У. Ф. Микромагнетизм. Пер. с англ. 
М.» 1979. В. Г. Бар’яхтар. 

МАГНЕТИКИ — термін, який за¬ 
стосовують до всіх речовин при 
розгляді їхніх магнітних властиво¬ 
стей. Залежно від величини і зна¬ 
ка магнітної сприйнятливості * 
М. ділять на діамагнетики (X < 
< 0, див. Діамагнетизм), парамаг- 
нетики (X > 0, див. Парамагне¬ 
тизм) та феромагнетики (X » 1). 
Розрізняють також антиферомаг- 
нетики (див. Антиферомагне- 
тизм) та феримагнетики (див. 
Феромагнетизм). 

МАГНЕТЙТ (від грец. Маууцтіс; 
Хідо£ — магнесійський камінь, 
магніт) — мінерал класу оксидів 
і гідроксидів. РеРе204. Сингонія 
кубічна. Густ. 5,175. Твердість 
6,0—6,5. Колір чорний. Блиск 
напівметалевий. Має магніт, вла¬ 
стивості. В СРСР великі родови¬ 
ща М. є в РРФСР {Курська ма¬ 
гнітна аномалія, г. Магнітна на 
Уралі), на Україні {Криворізький 
залізорудний басейн, Кременчу¬ 
цький залізорудний район)] за кор¬ 
доном—у Швеції, СІЛА та ін. кра¬ 
їнах. М.— важлива залізна руда 
(вміст заліза 46—50% і більше). 
МАГНЕТО [франц. тадпеїо, від 
грец. рауутід (дауутітос;) — магніт] 
— магнітоелектричний генератор 
змінного струму, що запалює від 
електр. іскри горючу суміш у дви¬ 
гунах внутрішнього згоряння; при¬ 
стрій системи запалювання цих 
двигунів. Принцип дії М. (мал.) 
полягає у створенні постійним маг¬ 
нітом, що обертається, і транс¬ 
форматором струму високої на¬ 
пруги, який надходить до сві¬ 
чок запалювання, між електрода¬ 
ми яких виникає електр. розряд. 
М. встановлюють на поршневих 
авіац. двигунах, мотоциклах дея¬ 
ких типів, підвісних двигунах чов¬ 
нів тощо. 
МАГНЕТбН — одиниця вимірю¬ 
вання магнітного моменту в атом¬ 
ній і ядерній фізиці. Для вимірю¬ 
вання магн. моментів електронів, 
атомів і молекул застосовують 
т. з. магнетон Бора, який 
у Міжнародній системі одиниць 
(СІ) дорівнює 9,27 10-24 ЧА м2 
(9,27 10“21 ерг/Гс у СГС системі 
одиниць) і обчислюється за фор¬ 
мулою: дБ = (ей)/(2тс), де е — 
заряд електрона, т — його маса, 
Ь — Планка стала, с — швид¬ 
кість світла у вакуумі. Одини¬ 
цею вимірювання магн. моментів 
нуклонів і атомних ядер є т. з. 
ядерний магнетон Дяд = 
= {еЬ)/{2Мс) = 5,05 10-27 А м2. 
тут М — маса протона. 
МАГНЕТООПІР, магніторезистив- 
ний ефект — зміна електричного 
опору провідника (напівпровідни¬ 
ка) під дією зовнішнього магніт¬ 
ного поля {Н), одне з гальвано¬ 
магнітних явищ. Осн. характери¬ 
стикою М. є величина М = 
= ДРн/Ро = .(Рн — Ро)/Ро* де Ро і 
Рн — питомі опори відповідно без 
дії і під дією Н. Вимірюють М., 
як правило, при паралельному або 
перпендикулярному до напряму 
струму в провіднику напрямах Н 
Залежно від знака М розрізняють 
позитивний М. (М > 0) і негатив¬ 
ний М. {М < 0), останній реалі¬ 
зується переважно в напівпровід¬ 
никах. М. використовується як 
ефективний метод дослідження ме¬ 
ханізму розсіяння носіїв струму 
кристалічною граткою та домішка¬ 
ми. Він лежить в основі дії магні- 
торезисторів, які широко застосо¬ 
вуються в науці і техніці. 

П. І. Баронський. 
МАГНЕТОХІМІЯ (від магнетизм 
і хімія) — наука, що вивчає зв’я¬ 
зок між електронною, молекуляр¬ 
ною і кристалічною (конденсова¬ 
ною) будовою речовини та її маг 
нітними властивостями {магніт¬ 
ною сприйнятливістю, ефектив¬ 
ним магнітним моментом реф 
тощо). Магн. властивості прита¬ 

манні усім речовинам, які відпо¬ 
відно до залежності їхньої мага, 
сприйнятливості від напружено¬ 
сті зовн. магн. поля і т-ри поділя¬ 
ють на діамагнетики, парамагнети- 
ки, антиферомагнетики і феромаг¬ 
нетики. Діамагнетизм визначається 
орбітальним рухом спарених еле¬ 
ктронів навколо атомних ядер. 
Температурно залежний парамаг¬ 
нетизм — наявністю неспарених 
електронів (02, [Ті (Н20)6] С13, 
вільні радикали тощо). У найпро¬ 
стішому випадку для ізольованих 
парамагнітних центрів при відсут¬ 
ності орбітального вкладу магніт¬ 
ний момент реф = [п {п + 2)]1/*, де 
п — число неспарених електронів. 
М. широко використовується при 
дослідженні координаційних спо¬ 
лук перехідних елементів для 
встановлення електронної конфігу¬ 
рації центр, атома і геометрії 
внутр. координаційної сфери. Вза¬ 
ємодія парамагнітних центрів між 
собою у межах молекули або кри¬ 
стала приводить до внутрішньомо- 
лекулярного або кооперативно¬ 
го антиферомагнетизму чи 
феромагнетизму. 
Літ.: Введение в магнетохимию. М., 
1980; Уитли П. Определение молеку- 
лярной структури. Пер. с аНгл. М., 
1970. В. В. Зеленцов. 
МАГНЕТРОН [від грец. дб^тк; — 
магніт і (елек)трон] — електро¬ 
вакуумний прилад, що генерує 
електромагнітні коливання над¬ 
високої частоти в процесі взаємо¬ 
дії електронів з постійним магніт¬ 
ним і електр. полями. Осн. частина¬ 
ми найпростішого багаторезонатор- 
ного М. (мал.) є катод, що випро¬ 
мінює електрони, і масивний анод 
з електр. об’ємними резонатора¬ 
ми. Гальмуючись електр. полем 
надвисокої частоти, утвореним ре¬ 
зонаторами, електрони віддають 
йому енергію, посилюючи тим са¬ 
мим надвисокочастотні електро- 
магн. коливання. Робочий діапа¬ 
зон частот М. від 0,5 до 100 ГГц, 
ккд не перевищує звичайно 0,8. 
Потужність М. від кількох ват до 
десятків кіловат у безперервному 
режимі, від 10 ват до 5 мегават — 
у переривчастому. М. використо¬ 
вують у радіолокаційних станці¬ 
ях, печах побутового призначення 
тощо. Див. також Електровакуум¬ 
ні прилади, Лампа електронна. 
МАГНЙЦЬКИЙ Леонтій Пили¬ 
пович [9(19).УІ 1669—19 (ЗО).Х 
1739, Москва] — рос. математик 
і педагог. За деякими джерелами, 
М. народився в Осташковській 
патріаршій слободі Тверської губ. 
(тепер Калінінська обл.), закінчив 
Слов’яно-греко-латинську акаде¬ 
мію в Москві. З 1701 до самої 
смерті викладав математику в 
Моск. школі матем. і навігаційних 
наук. Праця М. «Арифметика» 
(1703) була справжньою енциклопе¬ 
дією матем. наук і до середини 
18 ст. осн. посібником з математи¬ 
ки в Росії. Крім того, М. (у спів¬ 
авторстві з деякими викладачами 
школи) 1703 видав таблицю лога¬ 
рифмів, синусів, тангенсів і се¬ 
кансів, а 1722 самостійно — «Таб¬ 
лиці горизонтальних північних і 
південних широт» 
МАГНІЄВІ ДбБРИВА — міне¬ 
ральні добрива, що разом з іншими, 
необхідними для рослин, пожив¬ 
ними речовинами містять магній. 
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Хім. пром-сть випускає кілька 
видів добрив, до складу яких вхо¬ 
дить магній: сірчанокислий магній, 
калімаг, калімагнезію тощо. Маг¬ 
ній входить також до складу фос- 
фатшлаку, золи та гною, вапни¬ 
стих добрив — доломітизованого 
вапняку, доломіту. Особливо ефек¬ 
тивні М. д. на грунтах Полісся 
при внесенні під с.-г. культури, 
які негативно реагують на хлор,— 
картоплю, гречку, люпин та ін. 

, /. Г. Рождественський. 
МАГНІЄВІ руди — мінеральні 
утворення з вмістом магнію в кіль¬ 
костях, при яких його економічно 
доцільно вилучати за сучасного 
рівня розвитку техніки. У природі 
відомо багато мінералів, до складу 
яких входить магній. Найголовні¬ 
ші з них: брусит М§ (ОН)2 (вміст 
магнію до 42%), магнезит (до 
29%), доломіт (до 18%), кізе¬ 
рит (до 18%), бішофіт М§С12 X 
X 6Н20 (до 12%), епсоміт (до 
10%), карналіт (до 9%). Осн. М. 
р. є викопні магнезіально-калійні 
солі, поховані розсоли та су час. 
соляні родовища, які утворюються 

замкнутих затоках (Кара-Богаз- 
ол) та в озерах безстічних западин 

(Ельтон, Баскунчак). Магній одер¬ 
жують і з мор. води. В СРСР вели¬ 
кі поклади М. р. є в РРФСР (на 
Уралі), в Білорусії та на Украї¬ 
ні, зокрема в Прикарпатті (див. 
Калусько-Голинське родовище ка¬ 
лійних солей). Н. 1. Половко. 
МАГНІЙ (Ма^пезіиш; від назви 
міста Магнесії у Стародавній 
Греції), Мв — хім. елемент II 
групи періодичної системи елемен¬ 
тів Д. І. Менделєєва, ат. н. 12, ат. 
м. 24,305. Природний М. склада¬ 
ється з трьох стабільних ізотопів: 
*М8 (78,60%), ММ§ (10,11%) і 
“Мв (11,29); відомо 5 радіоактив¬ 
них ізотопів. М. вперше добув 
1808 і дав йому назву англ. хімік 
Г. Деві. Вміст М. у земній корі 
2,33% (див. Магнієві руди). М.— 
легкий сріблясто-білий метал, 
густ. 1739 кг/м3, ґпл 651° С, ікт 
1107° С. Хімічно активний, на по¬ 
вітрі окислюється і тьмяніє; при 
нагріванні горить яскравим полу¬ 
м’ям, енергійно взаємодіє з ін. 
елементами, витісняє водень з во¬ 
ди. М. легко реагує з к-тами, стій¬ 
кий до лугів. Одержують електро¬ 
лізом розплавленого карналіту або 
відновленням оксиду магнію. За¬ 
стосовують для вироби, магнію 
сплавів, високоміцного чавуну, 
магнійорганічних сполук, для маг- 
нійтермічного відновлення ме¬ 
талів (Ті, 2г, V, О, Ве), розкис¬ 
лення і знесірчення, у піротехні¬ 
ці тощо. Широко використовуються 
також магнію сполуки. 
М. в організмі — необхідна 
складова частина тканин рослин¬ 
них і тваринних організмів; один з 
біогенних елементів. Іони М. ві¬ 
діграють важливу роль в обміні 
речовин, у підтриманні тургору 
клітин тощо. М. входить до скла¬ 
ду хлорофілу, а також усіх клі¬ 
тинних органоїдів рослин. В орга¬ 
нізмі хребетних тварин і людини 
М. міститься гол. чин. у печінці, 
кістках та м’язах. Добова потреба 
людини у М.— 0,3—0,5 г. Нестача 
в їжі М. призводить до порушень 
збудливості нервової системи, ско¬ 
рочення м’язів, о. Й. Емес-Мисенко 

(М. — хім.елемент). 

МАГНІЙОРГАНГЧНІ СПОЛУ¬ 
КИ — елементоорганічні сполуки, 
що містять зв’язок вуглець — маг¬ 
ній, заг. формули К2М§ або КМ§Х. 
Найбільше вивчені і широко ви¬ 
користовуються мішані М. с. ти¬ 
пу КМ§Х (де К — вуглеводневий 
радикал, X — галоген), т. з. реак¬ 
тиви Гріньяра. Вони дуже нестій¬ 
кі і застосовуються у вигляді роз¬ 
чинів. М. с. чутливі до дії вологи, 
повітря, легко реагують з різними 
органічними сполуками, які міс¬ 
тять рухливі атоми водню. їх одер¬ 
жують з галогенорганічних сполук 
та сильно подрібненого магнію у 
середовищі ефіру. Розчинниками 
служать також третинні аміни, 
ефіри етиленгліколю, гексамета- 
пол, тетрагідрофуран, що утворю¬ 
ють з М. с. розчинні комплекси. 
М. с. застосовують для синтезу 
різних класів органічних сполук 
(див. Гріньяра реакція), а також 
у вироби, запашних та лікар, ре¬ 
човин. в. П. Кухар. 
МАГНГТИ [грец. ц<гуут)£ {цсгуул- 
сО£), одн., від Маууііие Аідод — 
магнесійський камінь (Магнесія — 
давньогрец. місто в Малій Азії)] — 
тіла або пристрої, які в навколиш¬ 
ньому просторі створюють магніт¬ 
не поле. Розрізняють: постійні 
М.— вироби певної форми з магні- 
тотвердих речовин, здебільшого 
різних сталей і сплавів (див. Маг¬ 
нітні матеріали), що мають за¬ 
лишкову намагніченість; електро¬ 
магніти та надпровідні 
М.— соленоїди або електромагні¬ 
ти, в яких магн. поле виникає за 
рахунок циркуляції електр. стру¬ 
му в замкнутих обмотках, що пере¬ 
бувають у стані надпровідності. 
Широко застосовують в електро¬ 
техніці, радіотехніці, техніці 
зв’язку,.радіолокації тощо. 
МАГНпНА БУРЯ — раптове, 
різке, сильне порушення плавних 
коливань магнітного поля Землі, 
яке охоплює значну територію, 
іноді — всю земну кулю. Найчас¬ 
тіше М. б. виникають і з найбіль¬ 
шою силою проявляються у поляр¬ 
них областях. З наближенням до 
екватора активність М. б. зменшу¬ 
ється. Походження М. б. пов’язу¬ 
ють з підвищенням сонячної актив¬ 
ності, зокрема з появою плям на 
Сонці. М. б. тісно пов’язані з 
полярними сяйвами: майже завж¬ 
ди сильні полярні сяйва і М. б. 
відбуваються одночасно. М. б. 
зумовлюють збурення земних 
електр. струмів, погіршують по¬ 
ширення коротких радіохвиль, по¬ 
рушують проводовий зв’язок. 

М. Ф. Скопиченко. 
МАГНІТНА В’ЯЗКІСТЬ — 1) Від- 
ставання в часі зміни намагнічено¬ 
сті феромагнетика від зміни на¬ 
пруженості зовнішнього магніт¬ 
ного поля. М. в., як гістерезис і 
вихрові струми, зумовлює втрати 
електромагн. енергії при намагні¬ 
чуванні феромагнетика у змін¬ 
ному полі. 2) Величина Vт в маг¬ 
нітній гідродинаміці, яка харак¬ 
теризує властивості електропро¬ 
відних рідин і газів при їхньому 
русі в магн. полі. В СГС системі 
одиниць \т = с2/4яа, де с — швид¬ 
кість світла у вакуумі, о — елек¬ 
тропровідність середовища. 
магнГтна гідродинаміка— 
розділ фізики, який вивчає взає¬ 
модію електропровідної рідини або 

плазми з магнітним полем. Теор. 
основою М. г. є система рівнянь 
гідроаеромеханіки разом з Мак- 
свелла рівняннями. До осн. питань 
М. г. належать: дослідження умов 
рівноваги магн. поля з провідним 
середовищем; вивчення течій у 
магн. полі; дослідження рухів, 
що виникають внаслідок нестій¬ 
кості; знаходження умов стійкості 
рівноважних конфігурацій і течій. 
М. г. виникла з потреб космічної 
фізики (пояснення природи со¬ 
нячних плям, магнітних бур, маг¬ 
нітного поля Землі тощо), проте 
осн. поштовх до її розвитку дала 
проблема керованих термоядер¬ 
них реакцій (див. Стеларатор, 
Токамак). Результати теор. і екс¬ 
периментальних досліджень з 
М. г. застосовують при створенні 
плазмових ракетних двигунів, маг¬ 
нітогідродинамічних генераторів, 
МГД-насосів, турбін, витратомі¬ 
рів тощо. 
Літ.: Куликовский А. Г., Люби мов 
Г. А. Магнитная гидродинамика. М., 
1962; Повх И. Л., Чекин Б. В. Магни- 
тогид родинами чесная сепарация. К., 
1978; Арцимович Л. А., Сагдеев Р. 3. 
Физика плазмьі для физиков. М., 
1979; Саттон Дж., Шерман А. Осно¬ 
ви технической магнитной гидродина- 
мики. Пер. с англ. М., 1968. 

Р. В. Половін. 
МАГНІТНА ГОРА — гора на Пд. 
Уралі, в межах Челяб. обл. 
РРФСР. Вис. 614 м. Велике родо¬ 
вище магнітного залізняку, на ба¬ 
зі якого в роки перших п’ятирічок 
споруджено Магнітогорський ме¬ 
талургійний комбінат імені 
В. І. Леніна. Родовище значною 
мірою вичерпане, й гора дещо де¬ 
формована. Поблизу М. г.— м. 
Магнітогорськ. 
МАГНІТНА ДЕФЕКТОСКОПІЯ 
— метод дефектоскопії, що трун- 
тується на реєстрації магнітних 
полів розсіяння на дефектах або 
на виявленні магн. властивостей 
досліджуваних виробів. Найчасті¬ 
ше вдаються до М. д., пов’язаної 
зі зміною (в місцях дефектів) па¬ 
раметрів магн. поля розсіяння при 
проходженні через виріб магн. 
потоку. Цю зміну виявляють за 
допомогою магн. порошку (чи магн. 
суспензії), частинки якого осіда¬ 
ють на дефектах (магнітно-порош¬ 
ковий метод), або магн. порошку 
з люмінофорами, що його частин¬ 
ки в дефектних місцях світяться 
під впливом ультрафіолетового 
проміння (магнітно-люмінесцент¬ 
ний метод). Використовують також 
ферозонди, якими виявляють магн. 
поле і вимірюють його напруже¬ 
ність (ферозондовий метод), або 
магн. плівки, що неоднаково на¬ 
магнічуються в дефектних і без¬ 
дефектних місцях (магнітографіч- 
ний метод). Для такої М. д. є 
магн. дефектоскопи. Рідше за¬ 
стосовують М. д. за допомогою 
спец, установок, що реєструють змі¬ 
ну намагніченості матеріалу при 
пружному деформуванні. М. д. 
використовують у різних галузях 
промисловості. 
МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ — силова 
характеристика магнітного поля. 
Див. Індукція у фізиці. 
МАГНГТНА ПРОНЙКНІСТЬ, 
ц — фізична величина, яка харак¬ 
теризує зв’язок між магнітною 

індукцією В і напруженістю поля 

МАГНІТНА 
ПРОНИКНІСТЬ 

Магнетрон: 
1 — резонатор; 2 —#пет 
ля зв’язку для відве¬ 
дення енергії; 3 — ка 
тод; 4 — анод. 
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МАГНІТНА магнітного Н в речовині. Для ізо- 
СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ тропних (див. Ізотропія) речовин 

М. п.— скалярна величина. В 
Міжнародній системі одиниць 

(СІ) ц = В/ц0Я, де ц0 — магніт¬ 
на стала', в СГС системі одиниць 

Магнітний момент. 

4 = В/Н. З магнітною сприйнятли¬ 
вістю х М. п. зв’язана співвідно¬ 
шеннями: р=1+х(в СІ) і 4 = 
= 1 + 4лх (в СГС системі оди¬ 
ниць). М. п. вимірюється в безроз¬ 
мірних одиницях і для фіз. вакуу¬ 
му дорівнює 1. Для парамагнети- 
ків (див. Парамагнетизм) 4 < 1, 
для діамагнетиків (див. Діамагне¬ 
тизм) і феромагнетиків 4 > 1. 
Величину 4 40 наз. абсолют¬ 
ною М. п., одиницею вимірюван¬ 
ня її є Гн/м. 
МАГНГТНА СПРИЙНЯТЛИ¬ 
ВІСТЬ, х — безрозмірна фізична 
величина, яка характеризує здат¬ 
ність речовини намагнічуватись у 
магнітному полі. Для ізотропних 
(див. Ізотропія) речовин х -7 ска¬ 
лярна величина, яка порівнює 

відношенню намагніченості І до 

Магнітний полюс. Си¬ 
лові лінії магнітного 
поля, створеного намаг¬ 
ніченим стрижнем. 

напруженості поля Н: х = //Н. 
Див. також Магнітна проник¬ 
ність. 
МАГНІТНА СТАЛА скалярна 
величина 40 = 4я 10 7 Гн/м. що 
входить у рівняння законів елект¬ 
ромагнетизму при записі їх у т. з. 
раціоналізованій формі, відповід¬ 
но до якої визначено електричні й 
магнітні одиниці Міжнародної си¬ 
стеми одиниць (СІ). 
МАГНГТНА СТАЛЬ — сталь з ма¬ 
лою магнітною проникністю, ве¬ 
ликою коерцитивною силою та ін. 
магнітними властивостями; вид 
магнітно-твердих матеріалів (див. 
Магнітні матеріали). Наоуває 
магн. властивостей після гарту¬ 
вання з утворенням мартенситу 
(таку сталь наз. також мартенсит- 
ною). До М. с. належать вуглейові 
сталі і сталі з кращими магн. 
властивостями — леговані (воль¬ 
фрамові, хромисті і кобальтові, 
див. Легована сталь). Викори¬ 
стовують їх для вироби, постій¬ 
них магнітів. 
МАГНІТНЕ ЗБАГАЧУВАННЯ ко¬ 
рисних копалин — спосіб збагачу¬ 
вання корисних копалин, що грун¬ 
тується на неоднаковому впливі 
магнітного поля на мінеральні 
частинки з різними магнітною 
сприйнятливістю і коерцитивною 
силою. Для М. з. застосовують 
магн. сепаратори з повітр. (чсухе» 
М. з.) або водним (<мокре» М. з.) 
середовищем. В них під дією магн. 
поля (напруженістю відповідно 110 
або 1500 кА/м і більше) з подріб¬ 
неної руди одержують магніт, кон¬ 
центрат (пряме М. з.) або вилу¬ 
чають магніт, домішки (зворотне 
М. з.). Магніт, способом збагачу¬ 
ють залізні руди (головним чином 
магнетитові,сидеритові), руди мар¬ 
ганцеві, титанові, вольфрамові то¬ 
що. Щороку на гірничозбагачуваль- 
них комбінатах УРСР способом М. 
з. одержують понад 10 млн. т мар¬ 
ганцевих і понад 100 млн. т маг¬ 
нетитових концентратів. 

В. І. Кармазин. 
МАГНГТНЕ КОЛО — сукупність 
тіл і середовищ, через які прохо¬ 
дить магнітний потік. Поняття 
про М. к., яке запроваджено за ана¬ 

логією з поняттям про коло елек¬ 
тричне, застосовують в електро¬ 
техніці при розрахунках електр. 
машин, реле, магн. підсилювачів, 
трансформаторів тощо. Розрізня¬ 
ють т. з. замкнуті М. к., в яких 
магн. потік повністю проходить у 
феромагн. середовищах, та М. к. 
з діамагнітними (напр., повітря¬ 
ними) проміжками. При цьому М. 
к. наз. поляризованим, 
якщо потік у ньому збуджується 
постійними магнітами, і ней¬ 
тральним, якщо потік збуджу¬ 
ється електр. струмом у обмотках, 
які охоплюють частину або все 
М. к. Внаслідок формальної ана¬ 
логії між електр. і магн. колами 
до них застосовують спільний ма- 
тем. апарат, вважаючи, що магн. 
потік у М. к. відіграє роль, подіб¬ 
ну до ролі сили струму в електр. 
колі. Так, напр., аналогом Ома 
закону для М. к. є формула Рт = 
= ФКт, де Рт — магніторушій¬ 
на сила, Ф — магн. потік, Кт — 
магнітний опір. До М. к. застосо¬ 
вують також Кірхгофа правила. 
Принциповою відмінністю між 
електр. і магн. колами є те, що в 
М. к. з незмінним магнітним 
потоком не виділяється джоуле¬ 
ва теплота (див. Джоуля — 
Ленца закон). 
МАГНІТНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ — 
метод одержання температур, ниж¬ 
чих за 1К, шляхом адіабатного 
розмагнічування парамагнітних ре¬ 
човин (див. Адіабатні процеси. 
Парамагнетизм). При М. о. охо¬ 
лоджений за допомогою рідкого 
гелію пара магн. зразок намагнічу¬ 
ють у сильному магн. полі, після 
вимкнення якого внаслідок тепло¬ 
вого руху атомів зразок розмагні¬ 
чується, і його т-ра в умовах теп¬ 
лоізоляції знижується (див. Маг¬ 
нітотеплові явища). Для одер¬ 
жання т-р ~ 10-3 К застосовують 
солі рідкісноземельних елементів 
(напр., сульфат гадолінію), а та¬ 
кож ін. парамагнітні речовини 
(напр., хромокалієві та залізо- 
калієві галуни), в кристалічній 
гратці яких містяться іони з недо¬ 
будованими електронними обо¬ 
лонками і, внаслідок цього, від¬ 
мінним від нуля власним магн. 
моментом (Ре+3, Сг+3, СсІ+3). 
При використанні парамагнетизму 
атомних ядер (напр., у зразках мі¬ 
ді) одержують т-ри до 10“6 К. М. о. 
широко застосовують у наук, до¬ 
слідженнях при вивченні надплин- 
ності та надпровідності. 
МАГНГТНЕ ПбЛЕ — одна з 
форм прояву електромагнітного 
поля; створюється рухомими 
електричними зарядами, постійни¬ 
ми магнітами, а також змінним 
електричним полем. Осн. характе¬ 
ристикою М. п. є магн. індукція, 
для характеристики М. п. у се¬ 
редовищі вводять додаткову вели¬ 
чину — напруженість поля. Вели¬ 
чина напруженості М. п., створе¬ 
ного електр. струмом, визначається 
за Біо—Савара—Лапласа законом. 
Силові лінії магн. індукції замк¬ 
нені, тобто М. п. є вихровим. М. п. 
діє на провідники зі струмом, ру¬ 
хомі електрично заряджені ча¬ 
стинки і тіла, а також на частинки 
і тіла, що мають магнітний мо¬ 
мент. При внесенні в М. п. про¬ 
відника зі струмом на кожен його 
елемент Д/ діє т. з. сила Ампера 

АР = /[Д/, В], де І — сила струму, 

В — вектор магн. індукції. Дія 
М. п. проявляється також у ви¬ 
кривленні траєкторії руху заряд¬ 
жених частинок (див. Лоренщ 
сила), у притягуванні або від¬ 
штовхуванні провідників зі стру¬ 
мом (див. Ампера закон) та у роз¬ 
щепленні енерг. рівнів атомів, 
молекул і кристалів (Зеємана яви¬ 
ще), наслідком якого є, зокрема, 
магнітний резонанс. Вплив М. п. 
на організми вивчає магнітобіоло¬ 
гія. Див. також Магнітне поле 
Землі. В. Й. Сугаков, 
МАГНІТНЕ ПбЛЕ ЗЕМЛІ, гео- 
магнітне поле — силове поле, ви¬ 
никнення якого зумовлене джере¬ 
лами, що знаходяться в земній ку¬ 
лі та навколоземному просторі. 
Відповідно до джерела розрізняють 
гол., аномальне та зовн. М. п. 3. 
Головне М. п. 3. зумовлене 
механіко-електромагн. процесами 
у зовн. шарі ядра Землі. У пер¬ 
шому наближенні гол. М. п. 3. має 
форму диполя, вісь якого нахиле¬ 
на до осі обертання приблизно на 
11,5е (кут нахилення змінюється 
з часом) і віддалена на 300 км від 
геом. центра Землі. Проекції 
цієї осі на поверхню Землі наз. гео- 
магн. полюсами Землі. Ано¬ 
мальне М. п. 3. пов’язане гол. 
чин. з намагніченістю гірських по¬ 
рід земної кори. Зовнішнє М. 
п. 3. зумовлене електричними 
струмами, що існують у навколо¬ 
земному просторі. Воно має добре 
виражений широтний розподіл 
(більш інтенсивне у приполярних 
областях і зменшується у бік ек¬ 
ватора). Кожне з цих полів ха¬ 
рактеризується ПОСТІЙНОЮ і змін 
ною величинами. Остання зумов¬ 
лює варіації геомагн. поля. Най¬ 
частіші і найінтенсивніші варіації 
має зовн. М. п. 3. (діапазон від 
долей секунди до десятків років). 
Варіації гол. М. п. 3. мають наз¬ 
ву вікових геомагн. варіацій. На¬ 
прям і величину напруженості 
М. п. 3. вимірюють магнітомет¬ 
рами. У навколоземному косміч¬ 
ному просторі М. п. 3. утворює 
магнітосферу, що поширюється на 
віддаль 70 — 80 тис. км у напрямі 
до Сонця і на мільйони кілометрів 
у протилежному напрямі. Магні¬ 
тосфера реагує на прояв сонячної 
активності (виникають магнітні 
бурі) та екранує поверхню Землі 
й біосферу від потоку заряджених 
часток сонячного вітру і частко¬ 
во від космічного проміння. До¬ 
слідження М. п. 3. має велике зна¬ 
чення. За напрямом магн. стрілки 
компаса з давніх часів люди орієн¬ 
туються на місцевості та під час 
мор. подорожей. Вивчення ано¬ 
мального М. п. 3. лягло в основу 
магніторозвідки (див. Магніто¬ 
метричні методи розвідки і Маг- 
нітотелуричні методи розвідки). 
Вивчення зовн. М. п. 3. необхід¬ 
не для розвитку радіозв’язку та 
космічних польотів. Досліджу¬ 
ють вплив М. п. 3. на життєдіяль¬ 
ність людини, тваринних і рослин¬ 
них організмів. Магн. бурі, зокре¬ 
ма, можуть негативно впливати 
на здоров’я людей з серцево-судин¬ 
ними захворюваннями. Див. та¬ 
кож Магнетизм, Земний магне¬ 
тизм. 
Літ.: Іванчук В. Г. Магнетизм у Все- 



світі. К., 1967; Яновский Б. М. Земной 
магнетизм. Л., 1978; Стейси Ф. Физи- 
каЗемли. Пер. с англ. М., 1972. 

/. М. Завойська. 

МАГНІТНИЙ МОМЕНТ — век- 
торна величина, яка характеризує 
магнітні властивості замкнутих 
електричних струмів, тіл і ча¬ 
стинок речовини. М. м. замкнуто¬ 
го контура зі струмом і дорівнює 

рт = іЗ, де 5 — вектор, який чи¬ 
сельно дорівнює площі, охопленій 
контуром, і напрямлений по нор¬ 
малі до площини контура так, 
що з його кінця протікання стру¬ 
му буде спостерігатися проти го¬ 
динникової стрілки (мал.). У Між¬ 
народній системі одиниць (СІ) 
М. м. вимірюють у А м2. М. м. 
елементарних частинок визна¬ 
чається їх спіновим (див. Спін) 
моментом кількості руху. М. м. 
атомів є векторною сумою спіно¬ 
вих і орбітальних М. м., зумовле¬ 
них спіновим та орбітальним ру¬ 
хом електронів оболонок та нукло¬ 
нів ядер. М. м. ядер на^ кілька 
порядків менші за спіновий і орбі¬ 
тальний М. м. електрона. В атом¬ 
ній та ядерній фізиці одиницею 
вимірювання М. м. є магнетон. 
М. м. макроскопічної системи до¬ 
рівнює сумі М. м. її атомів (моле¬ 
кул). Характеристикою магн. ста¬ 
ну макроскопічних тіл є намагні¬ 
ченість, яка дорівнює М. м. оди¬ 
ниці об’єму тіла. В. Г. Бар’яхтар. 
МАГНІТНИЙ ОПІР — характери¬ 
стика магнітного кола; дорівнює 
відношенню магніторушійної сили 
Рт, яка діє в колі, до створеного 
в цьому колі магнітного потоку 
ф: кт = Рт!Ф- М. а ділянки 
кола довжини / з постійною пло¬ 
щею поперечного перерізу 5 визна¬ 
чається за формулою: Кт = 
= //|іц„5, де ц — відносна маг¬ 
нітна проникність ділянки, р0 — 
магнітна стала. В Міжнародній 
системі одиниць (СІ) М. о. вимі¬ 
рюють в А/Вб (див. Ампер, Ве- 
бер)- , . . 
МАГНІТНИМ ПбЛЮС — ділян- 
ка поверхні намагніченого тіла, 
на якій нормальна складова век¬ 
тора намагніченості відмінна від 
нуля. М. п., з якого виходять 
магн. силові лінії, наз. північ¬ 
ним (/V), або позитивним, а той, 
у який входять ці лінії,— пів¬ 
денним (5), або негативним 
(мал.). Назви М. п. було запровад¬ 
жено виходячи з напряму встанов¬ 
лення стрілки магн. компаса в 
магнітному полі Землі: пн. по¬ 
люс стрілки повертається в бік 
геогр. Півночі. Як і електричні 
заряди, різнойменні М. п. притягу¬ 
ються. а однойменні — відштовху¬ 
ються. 
МАГНІТНИЙ ПОТІК — потік век¬ 

тора магнітної індукції В крізь 
задану поверхню. Елементарний 
М. п. ДФ крізь нескінченно малий 
елемент поверхні дЗ дорівнює: 
ДФ = Вп • дЗ = В • дЗ соз а, 
де В„ = В • соз а — проекція 

В на напрям одиничного вектора 

п нормалі до дЗ, а — кут між В і п 
(мал.). М. п. Ф крізь довільну 
поверхню 5 визначається інтегра¬ 

лом: Ф = § В„ - дЗ. Для замкне- 
5 

ної поверхні цей інтеграл дорів¬ 

нює 0, що відображає факт від¬ 
сутності в природі магн. зарядів. 
У випадку однорідного магн. поля 
ф = В • 3. Одиницею М. п. у 
Міжнародній системі одиниць 
(СІ) є вебер, в СГС системі оди¬ 
ниць — макевел. 
МАГНГТНИЙ РЕЗОНАНС - по 
глинання речовиною електромагніт¬ 
ного випромінювання певної ча¬ 
стоти, зумовлене зміною орієнта¬ 
ції магнітних моментів електро¬ 
нів (електронний парамагнітний 
резонанс, ЕПР) або атомних ядер 
(,ядерний магнітний резонанс, 
ЯМР). М. р. виникає, зокрема, 
при вміщенні речовини в постій¬ 
не магн. поле і пояснюється кван¬ 
товими переходами між т. з. магн. 
підрівнями, на які під дією поля 
розщеплюються енерг. рівні час¬ 
тинок, що мають магн. моменти. 
Якщо при цьому магн. моменти 
частинок зумовлені лише їх спіна¬ 
ми, частота ш поглинутого електро- 
магн. випромінювання визначаєть¬ 
ся напруженістю магн. поля Н і 
дорівнює уН, де у — гіромагнітне 
відношення. Наявність у електро¬ 
нів, крім спіну, орбітального мо¬ 
менту приводить до залежності 
енергії магн. підрівнів, а отже і 
частоти ЕПР, від внутрішньокри- 
сталічного електр. поля. Залеж¬ 
ність ш від внутрішньокристаліч- 
ного поля проявляється і при 
ЯМР внаслідок існування у ядер 
із спіном / ^ 1 квадрупольного 
моменту (див. Квадруполь). При 
цьому можливий ЯМР і без дії 
зовн. магн. поля — т. з. ядер¬ 
ний к в а д р у п о л ь н и й ре¬ 
зонанс. Див. також Антифе- 
ромагнітний резонанс. Феро¬ 
магнітний резонанс. 
Літ.: Алкгшулер С. А., Козьірев Б. М. 
Злектронньїй парамагнитньїй резо¬ 
нанс СОЄДИНЄНИЙ 9ЛЄМЄНТОВ промежу- 
точньїх групо. М., 1972; Гуревич А. Г. 
Магнитньїй резонанс в ферритах и 
антиферромагнетиках. М., 1973; Слик- 
тер Ч. Основи теорни магнитного ре- 
зонанса. Пер. с англ. М., 1967. 
МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ — мате- 
ріали, що намагнічуються у віднос¬ 
но слабких магнітних полях і 
істотно змінюють їх. Розрізняють 
М. м.: феромагнітні (див. Феро¬ 
магнетики) і феримагнітні (див. 
Ферити); магнітно-м’які і магніт¬ 
но-тверді. До магнітно-м’яких мате¬ 
ріалів належать електротехнічна 
сталь, залізо, залізонікелеві спла¬ 
ви, леговані молібденом, залізо ко¬ 
бальтові сплави з добавкою вана¬ 
дію, залізонікелькобальтові сплави, 
нікельцинкові і марганецьцинкові 
ферити та матеріали спец, призна¬ 
чення — магн.-м’які магнітодіелек¬ 
трики, магнітострикційні мате¬ 
ріали, термомагнітні сплави тощо. 
У таких М. м. досить високі почат¬ 
кова (50 -5- 105) і макс. (10* ч- 106) 
магнітна проникність, магнітна 
індукція насичення (0,2 ч- 2,4 Т), 
т-ра Кюрі (450 ч- 1250 К), незнач¬ 
ні коерцитивна сила (0,5 ч- 10 
А/м), питомий електричний опір 
(Ю-7 ч- 10-8 Ом м, за винятком 
феритів); великі магн. втрати (1 ч- 
-5- 10* Дж/м3). Магнітно-м’які М. 
м. застосовують у вироби, магніто- 
проводів, дроселів, електромагн. 
реле тощо. Магнітно-твердими є 
магнітна сталь, сплави на основі 
систем залізо — кобальт — молібден 
— вольфрам, залізо — нікель —- 
алюміній — кобальт, залізо — ні¬ 

кель — алюміній, сплав платина — 
кобальт, барієві, стронцієві і ко¬ 
бальтові ферити, сплави кобальту 
з рідкіснозем. елементами і магн.- 
тверді магнітодіелектрики. Вони 
відзначаються значними коерци¬ 
тивною силою (5 • 103 -5- 7 • 105 
А/м), залишковою магн. індук¬ 
цією (0,2 -г 1,2 Т) і магн. енергією 
(103 ч- 105 Т • А/м). З магнітно- 
твердих матеріалів виготовляють 
гол. чин. постійні магніти. 
Літ.: Вонсовский С. В. Магнетизм. 
М., 1971; Хек К. Магнитнме материа- 
льі и их техническое применение. Пер. 
с нем. М., 1973. В. А. Горбатюк. 
МАГНІТНІ ПАСТКИ — конфігу- 
рації магнітного поля, які забезпе¬ 
чують тривале утримання зарядже¬ 
них частинок у певному об’ємі 
простору. В основі дії М. п. ле¬ 
жить виникнення Лоренца сили 
при русі зарядженої частинки в 
магн. полі. Розрізняють замкнуті 
та відкриті М. п. Найпростішу 
замкнуту М. п. утворюють силові 
лінії магн. поля в тороїдальному 
соленоїді. Існують замкнуті М. п., 
в яких магн. поле має значно склад¬ 
нішу конфігурацію. Відкриті М. 
п. створюються т. з. магн. пробка¬ 
ми — областями згущення сило¬ 
вих ліній, від яких відбиваються 
заряджені частинки. М. п. засто¬ 
совують для одержання й утриман¬ 
ня високотемпературної плазми, 
необхідної для здійснення керова¬ 
них термоядерних реакцій (див. 
Токамак, Стеларатор). Природ¬ 
ною гігантською М. п. є магнітне 
поле Землі, яке захоплює й утри¬ 
мує велику КІЛЬКІСТЬ КОСМІЧНИХ 
заряджених частинок, створюючи 
радіаційні пояси Землі. 
Літ.: Синельников К. Д., Руткевич 
Б. Н. Лекции по физике плазми. 
X., 1964; Арцимович Л. А. Злемен- 
тарная физика плазми. М., 1969. 

Л. Л. Пасічник. 

МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНА ОБ¬ 
РОБКА — обробка металевих 
заготовок тиском, зумовленим ім¬ 
пульсним діянням потужного маг¬ 
нітного поля; вид імпульсної об¬ 
робки. В процесі М.-і. о. заготовку 
вміщують в індуктор, де створю¬ 
ють високочастотне магн. поле, 
під впливом якого в ній наво¬ 
диться електр. струм. Мех. сила, 
що виникає внаслідок взаємодії 
магн. поля індуктора з наведеним 
в заготовці струмом, притискує 
заготовку до індуктора, і заготовка 
копіює його форму. М.-і. о. дає 
змогу формувати вироби з трубча¬ 
стих і листових заготовок, обтиску¬ 
вати заготовки, обробляти отвори 
в них тощо. Р. О. Гурвич. 

МАГНІТОБІОЛОГІЯ — розділ 
біофізики, що вивчає вплив зовніш¬ 
ніх штучних або природних маг¬ 
нітних полів на живі системи 
(клітину, організм, популяцію то¬ 
що). Крім того, М. досліджує маг¬ 
нітні поля, що їх генерують (ство¬ 
рюють) живі структури (серце, мо¬ 
зок, нерви та ін.), і визначає маг¬ 
нітні властивості речовин біол. 
походження. Ще Арістотель (4 ст. 
до н. е.) та Пліній Старший (1 ст. 
н. е.) згадували про лікувальні 
властивості магніту. В 19 ст. франц. 
лікар Ж. М. Шарко і рос.— С. П. 
Боткін відзначали, що магніт¬ 
не поле діє на нервову систему як 
заспокійливий засіб. Розвиток су- 
час. М. почався в 60-х рр. 20 ст. і 
пов’язаний з розвитком косміч- 
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Магнітвий потік. 

\ 2 

Магнітогідродинаміч¬ 
ний генератор: 
і — електрод; 2 — елек¬ 
тромагніт; 3 — канал 
(стрілками показано на¬ 
прями руху робочого 
тіла і дії магнітного 
поля). 
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магнітогідроди 
НАМІЧНИЙ 
ГЕНЕРАТОР 

Магнітоелектричний ^ 
прилад вимірювальний: 
1 — постійний магніт; 
2 — шкала; 3 — котуш¬ 
ка: 4 — осердя. 

Магнітола « Вега-326 >. 

Магнітомеханічний 
магнітометр: 
1 — постійний магніт, 
що відхиляється; 2 — 
металева нитка підвісу; 
3 — постійний магніт, 
що не відхиляється; 
4 — круг з поділками. 

Магніторадіола 
«Романтика-106». 

ног біології. Найчастіше М. вив¬ 
чає біол. дію посилених (порівня¬ 
но з геомагнітним полем; див. 
Земний магнетизм) штучних маг¬ 
нітних полів. Посилене магнітне 
поле викликає різноманітні ефек¬ 
ти у живих організмів, а також в 
ізольованих тканинах, клітинах 
та внутрішньоклітинних органої¬ 
дах. У ссавців особливо реагують 
на магнітне поле нервова, ендо¬ 
кринна та кровоносна системи. 
Магнітне поле пригнічує безумов¬ 
ні рефлекси та умовні рефлекси, 
змінює продукування окремих 
гормонів гіпофізом, спричинює 
зміни у статевих (особливо чоло¬ 
вічих), надниркових і щитовидній 
залозах. Під впливом магнітного 
поля розширюються кровоносні су¬ 
дини й виникають крововиливи, 
збільшується кількість лейкоци¬ 
тів у крові, змінюються власти¬ 
вості тромбоцитів. У рослин 
сильне магнітне поле пригнічує 
ріст коренів, зменшує інтенсив¬ 
ність фотосинтезу тощо; у мікро¬ 
організмів — змінює характер і 
швидкість росту, активність їхніх 
ферментативних систем тощо. Важ¬ 
ливу роль відіграє геомагнітне 
поле і його зміни в орієнтації 
тварин у просторі й часі. Дані М. 
використовують у медицині, а 
також при гігієнічній оцінці маг¬ 
нітних полів, що застосовуються 
на пром. підприємствах. 
Літ.: Холодов Ю. А. Магнетизм в био- 
логии. М., 1970; Влияние магнитньїх 
полей на биологические обьектьь М.. 
1971. 
магнітогідродинамГчнии 
ГЕНЕРАТОР, МГД -генератор — 
генератор, де теплова енергія без¬ 
посередньо перетворюється на 
електричну. Основними частинами 
М. г. є канал з електродами і 
електромагніт, який створює 
потужне магнітне поле. Під час 
дії генератора в електропровідно¬ 
му робочому тілі (<електроліті, 
рідкому металі або плазмі), що 
рухається під впливом т-ри і тис¬ 
ку по каналу і перетинає магн. 
поле, виникає електр. струм, який 
через електроди надходить за при¬ 
значенням. Розрізняють М. г. 
закритого циклу (з замкненими 
каналами), де робоче тіло вико¬ 
ристовують багаторазово, і від¬ 
критого циклу (з розімкненими 
каналами); імпульсної (миттєвої), 
короткочасної і тривалої дії. М. г. 
дає змогу значно підвищувати екон. 
ефективність теплових електро¬ 
станцій (ккд — до 0,6), істотно 
зменшувати їхній шкідливий вплив 
на навколишнє середовище, зао¬ 
щаджувати паливні ресурси й 
охолодну воду. Перші експеримен¬ 
тальний і лабораторний М. г. були 
побудовані (1959—60) в СІЛА. 
В СРСР 1965 стала до ладу пер¬ 
ша в світі комплексна установка 
(М. г. в сукупності з осн. частина¬ 
ми ТЕС). Пізніше (1971) почала 
діяти дослідно-пром. установка 
з М. г. (розрахункова потужність 
20—25 МВт). Споруджується 
(1980) перший пром. магнітогідро¬ 
динамічний блок (потужністю 
500 МВт) МГД-електростанції. 
Крім електростанцій, М. г. можна 
використовувати на космічних ко¬ 
раблях, літаках, підводних човнах 
тощо. Іл. с. 295. 
Літ.1: Янтовский Е. И., Толмач И. М. 
Магнитогидродинамические генера- 

торьі. М., 1972; Магнитогидродина- 
мическое преобразование знергии. М., 
1979. Ю. Г. Блавдзевич, 

МАГНІТОГОРСЬК — місто облас¬ 
ного підпорядкування Челяб. обл. 
РРФСР. Розташований на сх. схи¬ 
лі Пд. Уралу, на берегах р. Ура¬ 
лу. Залізнична станція. 410 тис. ж. 
(1980). Ділиться на 3 міські 
райони. Виник 1929—31 у зв’язку 
з будівництвом Магнітогорського 
металургійного комбінату. На¬ 
городжений орденами Трудового 
Червоного Прапора (1971), Леніна 
(1979). М.— один із значних цент¬ 
рів металург, пром-сті СРСР. 3-ди: 
крановий, по ремонту гірничого та 
металург, устаткування, метизно- 
металург., калібрувальний та ін. 
ТЕЦ. Розвинута буд. матеріалів, 
легка (швейна та взут. ф-ки) і 
харч. (мол. з-д, м’ясокомбінат то¬ 
що) пром-сть. У М.— гірничо- 
металург. та пед. ін-ти, 8 серед, 
спец. навч. закладів. Театри — 
драм, та ляльок; краєзнавчий му¬ 
зей. Споруди: будинок міськкому 
КПРС (1934), Палац металургів 
(1936), театр, концертний зал, 
стадіон на 40 тис. місць та ін. Па¬ 
м’ятники: О. С. Пушкіну (1949, 
скульптор С. Меркуров), <Перший 
намет» (1967, скульптор Л. Го- 
ловницький). 

МАГНІТОГОРСЬКИЙ МЕТА- 
ЛУРГГЙНИЙ КОМБІНАТ імені 
В. І. Леніна. Розташований у м. 
Магнітогорську Челяб. обл. Буд-во 
комбінату як складової частини ву- 
гільно-металург. бази на сході кра¬ 
їни' почато 1929 біля підніжжя 
г. Магнітної. В 1931 став до ладу 
рудник, 31.1 1932 пущено першу 
доменну піч, 8.VII 1933 — марте¬ 
нівську, 28. VII 1933 — блюмінг, 
у листопаді 1933 — безперервно- 
заготовчий стан, у серпні 1934 — 
великосортний прокатний стан 
500. В 1970 комбінату присвоєно 
ім’я В. І. Леніна. До складу комбі¬ 
нату входять: гірничорудне ви¬ 
роби., коксохім. цех, агломерацій¬ 
ні ф-ки, доменний і мартенівсь¬ 
кий цехи, обтискні, сортопрокатні 
та листові стани гарячої прокат¬ 
ки, цехи по вироби, холодноката¬ 
ного сталевого листа, білої жерсті, 
оцинкованого листа, емальованого 
та оцинкованого посуду, вогнетри¬ 
вів, допоміжні цехи. Багато вироб¬ 
ничих процесів механізовано і авто¬ 
матизовано. М. м. к. нагороджено 
2 орденами Леніна (1943, 1971) та 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1945). 

МАГНІТОДІЕЛЕКТРИКИ (від 
магніт і діелектрики) — матеріа¬ 
ли з високими магнітною проник¬ 
ністю і електричним опором, ма¬ 
лими втратами на вихрові струми; 
вид магнітних матеріалів. Скла¬ 
даються з електрично ізольованих 
одна від одної частинок феромаг¬ 
нетиків, з’єднаних в єдину масу 
діелектриком. Розрізняють М. 
магнітно-м’які і магнітно-тверді. 
Магнітно-м’які М. одержують з 
порошків феромагн. сплавів (напр., 
заліза з нікелем), карбонільного 
заліза, магнітно-м’яких феритів, 
додаючи рідке скло, гуму та ін. 
речовини. З таких М. виготовля¬ 
ють, наприклад, осердя котушок 
індуктивності, високочастотних 
трансформаторів. Магнітно-твер¬ 
ді М. одержують з порошків ні- 

кельалюмінієвих сталей, феритів 
барію або стронцію, заліза або за* 
лізокобальтових сплавів, змішую¬ 
чи їх з різними діелектриками. 
Магнітно-тверді М. застосовують 
у виробництві невеликих ма¬ 
гнітів, стрічок для магн. звукоза¬ 
пису тощо. 
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИ¬ 
ЛАД вимірювальний — прилад, 
яким вимірюють силу і напругу 
постійного електр. струму, викори¬ 
стовуючи взаємодію магнітних по¬ 
лів постійного магніту та електр. 
струму, що протікає в котушці. 
Найпоширенішими є М. п. (мал.) 
з котушкою, що обертається між 
нерухомим магнітом і залізним 
осердям. Сила, що відхиляє ко¬ 
тушку разом зі стрілкою, пропор¬ 
ційна силі струму. Є також М. п. 
з нерухомими магнітами всередині 
котушки та з рухомими магнітами. 
М. п. відзначаються високою точ¬ 
ністю і чутливістю, у них рівномір¬ 
на шкала, вони практично не реа¬ 
гують на зовнішні магн. поля і 
зміну т-ри. Разом з випрямлячами 
М.п. використовують у колах змін¬ 
ного струму, а в поєднанні з вимі¬ 
рювальними перетворювачами ни¬ 
ми вимірюють неелектричні величи¬ 
ни, наприклад, тиск. 

Н. Є. Февральова. 
МАГНІТИЛА — радіотехнічний 
апарат, в якому функціонально і 
конструктивно об’єднано магні¬ 
тофон і радіоприймач; тип звуко¬ 
відтворювального апарата і зву¬ 
козаписувального апарата. Осн. 
спільними вузлами в М. є вихід¬ 
ний підсилювач низької частоти, 
блок електроживлення і гучномов¬ 
ці. В СРСР виготовляють (1980) 
М. (мал.) «Вега», «Рига», зокрема 
в УРСР — «Весна» та ін. 
МАГНІТОМЕТР (від магніт \ 
грец. цєтрєсо — вимірюю) — при¬ 
лад, яким вимірюють магнітну 
індукцію і напруженість поля, 
а також магнітні моменти постій¬ 
них магнітів. У магнітомех. М. 
(мал.) відбувається взаємодія двох 
постійних магнітів у вимірюваному 
магн. полі, внаслідок якої один з 
них відхиляється на певний кут. 
Такі М. застосовують для абсолют¬ 
них (магн. теодоліти) і відносних 
(напр., крутильні, кварцові) ви¬ 
мірювань. Є також М.: електро¬ 
магнітні, де досліджуване поле 
порівнюється з магн. полем електр. 
струму в котушці; індукційні, дія 
яких грунтується на явищі елек¬ 
тромагнітної індукції, і ферозон- 
дові, в яких магнітна проникність 
осердя з обмоткою, що по ній про¬ 
тікає змінний струм, змінюється 
під дією вимірюваного поля. До 
найчутливіших належать М., де 
використано явище проходження 
надпровідного струму через тон¬ 
кий шар діелектрика, який роз¬ 
діляє два надпровідники. Різно¬ 
видами М. є прилади (градієнто¬ 
метри), якими вимірюють різницю 
значень магн. індукції у двох точ¬ 
ках магн. поля, а також прилади 
(магн. варіометри), що ними виз¬ 
начають зміну характеристик 
магн. поля у часі. За допомогою 
М. вимірюють магнітне поле Зем¬ 
лі та ін. планет, вивчають значні 
магн. аномалії, розвідують корис¬ 
ні копалини, визначають власти¬ 
вості магн. матеріалів тощо. 

Н. Є. Февральова. 
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МАГНІТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ 
РОЗВІДКИ, магніторозвідка — 
група геофізичних методів роз¬ 
відки, що базуються на вивченні 
магнітного поля Землі. Поляга¬ 
ють у виявленні й вивченні магн. 
аномалій (див. Геофізичні анома¬ 
лії), які виникають внаслідок не¬ 
однакового намагнічення різних 
гірських порід. Елементи магн. 
поля на земній поверхні та під нею 
(в свердловинах, шахтах, під во¬ 
дою) вимірюють магнітометрами, 
у повітрі — аеромагнітометрами 
з літаків та вертольотів. Розріз¬ 
няють наземну (в т. ч. мікромагніт- 
ну), аеромагн., авіадесантну, під¬ 
земну, гідромагнітну зйомки; маг¬ 
нітні виміри в свердловинах (див. 
Геофізичні методи дослідження 
свердловин); лабораторні магн. ви¬ 
міри (у т. ч. для палеомагнітних 
досліджень); виміри магн. варіацій 
та метод штучного підмагнічуван- 
ня порід. Результати зйомки нано¬ 
сять на карти, аномальне значення 
магн. поля Землі зображують у 
вигляді ізоліній або графіків. 
М. м. р. у комплексі з ін. метода¬ 
ми застосовують для дослідження 
геол. будови земної кори, розшу¬ 
ків і розвідки корисних копалин. 
Літ.: Логачев А. А., Захаров В. П. 
Магниторазведка. Л., 1979; Магнито- 
разведка. Справочник геофизика. М., 
1980. Є. /. Антонюк. 

МАГНІТОМЕХАНІЧНІ ЯВИЩА, 
гіромагнітні явища — явища, в 
яких проявляється взаємозв’язок 
між магнітним і механічним мо¬ 
ментами частинок речовини (див. 
Магнетизм). До М. я. належить 
намагнічування феромагн. стриж¬ 
ня внаслідок його швидкого обер¬ 
тання навколо поздовжньої осі 
(Барнетта явище) та обернене 
йому явище — поворот вільно під¬ 
вішеного феромагн. зразка при 
його намагнічуванні у зовн. магн. 
полі (Ейнштейна — де Гааза яви¬ 
ще). М. я. дозволяють визначати 
гіромагнітне відношення атомів 
і на основі цього робити висновок 
про природу магнетизму різних 
речовин, проте в сучас. досліджен¬ 
нях для цього частіше використо¬ 
вують явища магнітного резонан¬ 
су. 
МАГНІТООПТИЧНІ ЯВИЩА — 
явища, пов’язані з впливом зов¬ 
нішнього магнітного поля на ви¬ 
промінювання, поглинання і по¬ 
ширення світла в середовищі. До 
М. я. належать: розщеплення спек¬ 
тральних ліній в магн. полі (Зеема- 
на явище), виникнення подвій¬ 
ного променезаломлення в оптич¬ 
но ізотропній речовині, вміщеній 
у магн. поле (Коттона — Муттона 
явище), обертання площини поля¬ 
ризації світла при його поширенні 
вздовж напряму магн. поля (Фа¬ 
радея явище) тощо. М. я. вико¬ 
ристовують при дослідженні фі- 
зико-хім. структури речовини, 
взаємодії між атомами, молеку¬ 
лами й іонами в осн. і збудженому 
станах, електронної структури ме¬ 
талів та напівпровідників, а також 
при вимірюванні магн. полів та 
в приладах квантової електроніки. 
МАГНІТОПРбВІД — виготов¬ 
лена з феромагнетиків частина 
електротех. машин або пристроїв, 
яка концентрує і розподіляє маг¬ 
нітний потік. Магнітопроводами 
є ротори- та статори електричних 

машин, осердя трансформаторів, 
електромагнітів, електромагніт¬ 
них реле тощо. М. розрізняють за 
формою (напр., Ш- та П-подібні 
осердя трансформаторів) та мате¬ 
ріалом (напр., з електротехнічної 
або трансформаторної сталі). 
МАГНІТОРАДІОЛА — радіотех¬ 
нічний апарат, в якому функціо¬ 
нально і конструктивно об’єднано 
магнітофон, радіоприймач і елек¬ 
тропрогравач грамофонних пла¬ 
тівок; тип звуковідтворювального 
апарата і звукозаписувального 
апарата. Осн. спільними вузлами в 
М. є вихідний підсилювач низької 
частоти, блок електроживлення і 
гучномовці. В СРСР виготовляють 
(1980) М. (мал.) «Вега», «Мело¬ 
дія», зокрема в УРСР — «Роман¬ 
тика», «Україна» та ін. 
МАГНІТОРУШГЙНА СЙЛА, на- 
магнічуюча сила — величина, яка 
характеризує магнітну дію електр. 
струму і застосовується в електро¬ 
техніці для розрахунку магнітних 
кіл. Дорівнює циркуляції вектора 

напруженості магн. поля Н по 
замкнутому контуру Ь, який охоп¬ 
лює електр. струми, що створюють 

це магн. поле: ?„ = <§> Нді = 
і 

п 
= ^ ІІР де ді — елемент контура, 

і=1 
п — кількість витків зі струмом 
І і, охоплених контуром. У Міжна¬ 
родній системі одиниць (СІ) М. с. 
вимірюють в амперах. 
МАГНІТОСТРИКцГйНИЙ ПЕ¬ 
РЕТВОРЮВАЧ — електромех. 
або електроакустичний пристрій, 
що перетворює енергію магнітно¬ 
го поля на енергію мех. коливань 
або навпаки на основі явища магні¬ 
тострикції. М. п. (мал.) являє 
собою виготовлене з магнітострик¬ 
ційних матеріалів осердя (магні- 
топровід), на яке накладено об¬ 
мотку. В М. п., що служить ви¬ 
промінювачем, змінний електр. 
струм, проходячи обмоткою, ство¬ 
рює змінне магнітне поле, під 
впливом якого осердя періодично 
змінює свої розміри або форму. 
В М. п., що є приймачем, на осердя 
діють зовнішні механіч. коливан¬ 
ня (напр., звукові хвилі), внаслі¬ 
док чого виникає магн. поле, а в 
обмотці — змінна електрорушійна 
сила. М. п. застосовують в гідро¬ 
акустичних і ультразвукових уста¬ 
новках, електро- і радіотех. при¬ 
строях, засобах акустоелектроніки, 
при вимірюванні вібрації машин, 
конструкцій і споруд (див. Вібра¬ 
ційна техніка) тощо. 
МАГНІТОСТРИКцГйНІ МАТЕ¬ 
РІАЛИ — матеріали зі значною 
магнітострикцією; вид магнітно- 
м’яких матеріалів (див. Магнітні 
матеріали). До М. м. належать ні¬ 
кель, залізонікелеві, залізокобаль- 
тові і залізоалюмінієві сплави, 
леговані хромом, ванадієм та ін. 
елементами, а також деякі магніт¬ 
но-м’які ферити. У залізонікеле- 
вих сплавів висока магнітна про¬ 
никність. З них виготовляють 
осердя невеликих силових транс¬ 
форматорів, магнітні підсилювачі, 
безконтактні реле тощо. Залізоко- 
бальтові сплави відзначаються по¬ 
єднанням найвищих значень маг¬ 
нітострикції. намагніченості наси¬ 

чення і т-ри Кюрі (див. Кюрі точ¬ 
ка). їх застосовують у вироби, 
осердь „ магнітострикційних пере¬ 
творювачів великої потужності і 
випромінювачів великої інтенсив¬ 
ності. У залізоалюмінієвих спла¬ 
вів, крім великої магнітострикції, 
значні питомий електр. опір і мех. 
міцність, але низька пластичність 
і підвищена схильність до коро¬ 
зії. З них також виготовляють 
осердя магнітострикційних пере¬ 
творювачів. 
МАГНІТОСТРИКЦІЯ (від маг¬ 
ніт і лат. зігісііо — стискання, 
натягування) — зміна форми і 
розмірів тіла при його намагнічу¬ 
ванні. Найпростішою мірою М. 
є величина Д///, де Д/ — видовжен¬ 
ня (стиснення) зразка, / — його 
початкова довжина. М. значна для 
феро- і феримагнетиків (Д/// « 
« 10“6 -і- 10“2) і мала для речовин 
в ін. магнітному стані (див. також 
Магнітострикційні матеріали). 
Обернене відносно М. явище — 
зміна намагніченості феромагнети- 
ка при його деформації — наз. 
магнітопружним ефектом. М. ле¬ 
жить в основі дії магнітострик¬ 
ційних перетворювачів. 
МАГНІТОСФЕРА Землі (від 
магніт і грец. сираїра — куля, не¬ 
бесний простір) — область навко¬ 
лоземного простору, фізичні вла¬ 
стивості якої визначаються магніт¬ 
ним полем Землі і його взаємодією 
з потоками заряджених часток 
космічного простору. Див. Земля, 
розділ Планетарні властивості 
Землі. 
МАГНІТОТЕЛУРЙЧНІ МЕТО¬ 
ДИ РОЗВІДКИ — група електро¬ 
магнітних методів розвідки, що 
базуються на вивченні природних 
змінних електромагнітних полів 
(полів телуричних струмів), зу¬ 
мовлених різними явищами в іоно¬ 
сфері і магнітосфері Землі. Осн. 
М. м. р.: телуричних струмів, 
магнітотелуричне зондування і 
магнітотелуричне профілювання. 
Методом телуричних 
струмів вивчають коливання 
електричного поля Землі у вузь¬ 
кому діапазоні періодів (від 10— 
20 до 60—80 с), визначаючи ефек¬ 
тивну напруженість електр. поля, 
зміна якої відбиває зміну сумар¬ 
ної поздовжньої електропровіднос¬ 
ті геол. відкладів, що залягають на 
високоопірних породах кристаліч¬ 
ного фундаменту. Магніто¬ 
телуричне зондуван- 
н я базується на вивченні змінного 
електромагн. поля неземного по¬ 
ходження. За допомогою спец, 
апаратури реєструють електро¬ 
магн. коливання з широким діапа¬ 
зоном періодів (від часток секунди 
до кількох десятків хвилин). Зі¬ 
ставляючи амплітуди електр. магн. 
коливань, визначають опір порід 
у досліджуваному районі. Маг¬ 
нітотелуричне профі¬ 
лювання являє собою спроще¬ 
ну різновидність методу магніто- 
телуричного зондування. За да¬ 
ними, одержаними за допомогою 
цих методів, визначають потуж¬ 
ність геол. відкладів, що заляга¬ 
ють на високоопірному горизонті, 
досліджують розподіл електропро¬ 
відності; складають карти криста¬ 
лічного фундаменту, що має ве¬ 
лике значення для вивчення геол. 
будови земної кори, пошуків ко- 

МАГНІТОТЕЛУ 
РИЧНІ МЕТОДИ 

РОЗВІДКИ 

Магнітострикційний 
перетворювач: 
1 — з осердям стрижне¬ 
вої форми; 2 — з осер¬ 
дям # кільцевої форми 
(стрілками вказано на¬ 
прям струму в обмот¬ 
ці). 

Магнітофон «Маяк- 
205». 

Магнолія великоквіт- 
кова: 
1 — квітуча гілка; 2 — 
супліддя; З — насіни¬ 
на. 
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МАГНІТОТЕПЛОВІ 
ЯВИЩА 

А. М. М. Магомаев. 

М. М. Магомаев. 

Й. Я. Магомет. 

Маговія падуболиста. 
Квітуча гілка. 

рисних копалин, зокрема нафти 
і газу. Див. також Геофізичні ме¬ 
тоди розвідки. 

М. Ф. Скопиченко. 
МАГНІТОТЕПЛОВІ ЯВИЩА — 
явища нагрівання або охолоджен¬ 
ня тіл при намагнічуванні їх або 
розмагнічуванні. М. я. зумовлені 
зміною внутрішньої енергії тіла 
при зміні його магн. стану і най¬ 
виразніше проявляються в пара- 
й феромагнетиках (див. Парамаг¬ 
нетизм, феромагнетизм). Охо¬ 
лодження парамагн. речовин при 
адіабатному розмагнічуванні їх 
(без теплообміну між речовиною 
і навколишнім середовищем) ле¬ 
жить в основі методу магнітного 
охолодження. 
МАГНІТОФОН (від магніт і 
грец. фсоуті — звук) — апарат для 
магнітного звукозапису та відтво¬ 
рювання звуку; тип звуковідтво¬ 
рювального апарата і звукозапи¬ 
сувального апарата. Осн. части¬ 
нами М. є: стрічкопротяжний ме¬ 
ханізм; підсилювачі записуваних 
та відтворюваних сигналів; магн. 
головки, через які ці сигнали 
безпосередньо передаються з апа¬ 
рата на звуконосій (напр., магн. 
плівку) або навпаки, та акустична 
система. Розрізняють М.: профе¬ 
сійні (напр. студійні), напівпро- 
фесійні (напр., для запису диспет¬ 
черських переговорів), побутові 
» спеціальні (див. Відеомагніто- 
фон, ГеомагнітосЬон, Диктофон); 
стаціонарні і портативні (з універ¬ 
сальним електроживленням). За 
кількістю доріжок звукозапису їх 
поділяють на одно- та багато доріж- 
кові (до 8); за розміщенням звуко- 
носія — на котушкові і касетні 
(див. Касета). М. бувають най¬ 
частіше з одним (монофонічні) або 
двома (стереофонічні) каналами 
записування — відтворення звуку, 
їх поєднують з ін. апаратами (див. 
Магнітола, Магніторадіола). В 
СРСР (перший М. створено 1945) 
виготовляють (1980) магнітофони: 
«Комета», «Сатурн», «Тембр», зо¬ 
крема в УРСР —«Весна», «Маяк». 
«Юпітер» та ін. Іл. с. 297, 
МАГНІЮ СПЛАВИ — сплави на 
основі магнію. М. с.— найлегші 
металеві конструкційні матеріа¬ 
ли: їхня густина в 4 рази менша, 
ніж сталі, і в 1,5 раза менша, ніж 
алюмінію і його сплавів. У М. с. 
висока питома міцність, вони по¬ 
глинають енергію удару і вібра¬ 
ційні коливання, їх легко оброб¬ 
ляти різанням. Легують М. с.: мар¬ 
ганцем; алюмінієм, цинком і мар¬ 
ганцем; цирконієм і цинком; рід¬ 
кісними і рідкісноземельними еле¬ 
ментами; літієм. Розрізняють М. 
с.: ливарні і деформівні; високо¬ 
міцні, жароміцні і корозієстійкі. 
Використовують в авіа-, авто-, суд¬ 
но- і ракетобудуванні, в текстиль¬ 
ній, поліграфічній і електротех. 
пром-сті тощо. В. П. Пермінов. 
МАГНІЮ СПОЛУКИ — хім. спо¬ 
луки, до складу яких входить 
магній у ступені окислення 4-2. 
Більшість М. с. безбарвні, неотруй¬ 
ні, гігроскопічні, легко розчинні 
у воді, розчини їх гіркі на смак; 
погано розчинні оксид М§0, гід¬ 
роксид Мд (ОН)2, фосфат 
М8з(Р04)2, карбонат М§С03, фто¬ 
рид МяР2. Оксид магнію М§0 
(палена магнезія) — біла тугоплав¬ 
ка речовина, застосовують у ви¬ 

роби. гуми, вогнетривів, для очи¬ 
стки нафтопродуктів, у медицині. 
Хлорид М§С12 використовують 
для одержання магнію, магнезі¬ 
ального цементу (суміш М§0, 
М§С12, Н20) — складової частини 
ксилоліту, фіброліту тощо; суль¬ 
фат М§504 • 7Н20 (гірка сіль) — 
у текстильній і паперовій пром-сті, 
у медицині. Карбонати М§С03 
(магнезит) та М§Са (СОа)2 (доло¬ 
міт) є сировиною у вироби, вогне¬ 
тривів, в’яжучих матеріалів, доб¬ 
рив (див. Магнієві добрива). Пер¬ 
хлорат М§ (СЮ4)2 (ангідрон) слу¬ 
жить для осушування газів. Маг- 
нійорганічні сполуки використо¬ 
вують в органічних синтезах. 

В. С. Телегус. 
МАГНОЛІЯ (Ма§по1іа) — рід рос¬ 
лин родини магнолієвих. Вічнозе¬ 
лені та листопадні дерева й кущі 
заввишки відповідно до 15—ЗО і 
2—3 м. Листки чергові, еліптичні, 
прості, переважно цілокраї. Квіт¬ 
ки одиночні, верхівкові, білі, ро¬ 
жеві або пурпурові, запашні. Плід 
— шишкоподібна збірна листянка. 
Бл. 80 видів, пошир, у Пд.-Сх. 
Азії і приатлантичній частині Аме¬ 
рики. В СРСР, на Курильських 
о-вах, росте 1 вид— М. обернено¬ 
яйцевидна (М. оЬоуаіа) і 15 видів 
та ряд гібридних форм, з них в 
УРСР — 7, розводять лише в куль¬ 
турі як декоративні. Найпошир. М. 
великоквіткова (М. §гапсІіПога) і 
М. обернено-яйцевидна. Розводять 
відповідно на Чорноморськбму уз¬ 
бережжі Криму й Кавказу і в За- 
карп. та ін. зх. областях УРСР. 
Листки М. містять алкалоїди, 
ефірну олію і глікозиди, що зни¬ 
жують кров’яний тиск. Рідкий 
спиртовий екстракт з листків М. 
застосовують на ранніх стадіях 
гіпертонія, хвороби. Іл. с. 297. 
МАГНбНИ , спінові хвилі — ква¬ 
зічастинки, пов’язані з коливання¬ 
ми спінів або (що те саме) з коли¬ 
ваннями атомних магнітних мо¬ 
ментів; підлягають Возе—Ейн¬ 
штейна статистиці. Існування 
М. передбачив Ф. Б лох (1930). 
М. взаємодіють між собою та 
з ін. квазічастинками, напр. фо¬ 
нонами (теорію цієї взаємодії роз¬ 
робив 1946 О. І. Ахієзер): в області 
низьких т-р визначають намагні¬ 
ченість та кінетичні властивості 
магнітовпорядкованих кристалів. 
Літ.: Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., 
Пелетминский С. В. Спиновьіе волньї. 
М., 1967; Тябликов С. В. Методи 
квантовой теории магнетизма. М., 
1975; Каганов М. И. Злектрони. фо¬ 
нони. магнонн. М., 1979. 

С. В. Пелетмінський. 
МАГОМАЄВ Абдул Муслім Маго- 
метович [6 (18). IX 1885, Грозний — 
28.VII 1937, Нальчикі — азерб. 
рад. композитор, диригент, му- 
зично-громад. діяч, засл. діяч 
мист. Аз. РСР (з 1935). Один з 
засновників азерб. муз. театру. 
В 1904 закінчив Горійську вчитель¬ 
ську семінарію. В 20—30-х рр.— 
зав. відділом мист. Наркомосу 
Азербайджану, керівник муз. ре¬ 
дакції Бакинського радіомовлення, 
директор і гол. диригент Театру 
опери та балету. Твори: опери — 
«Шах Ісмаїл» (1919), «Нергіз» 
(1935, перша азерб. рад. опера 
на революц. сюжет); симф. п’єси 
(в т. ч. «На полях Азербай¬ 
джану», «Тураджі» та ін.), пісні, 
музика до вистав і кінофільмів. 

Літ.: Исмайлова Г. Муслим Магома¬ 
ев. Баку, 1975. 
МАГОМАЄВ Муслім Магомето- 
вич (н. 17.VIII 1942, Баку) — 
азерб. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1973). Онук А. М. М. 
Магомаєва. В 1968 закінчив Азерб. 
консерваторію (клас Ш. Мамедо- 
вої). З 1963 — соліст Театру опери 
та балету ім. М. Ф. Ахундова. 
Партії: Фігаро («Севільський ци¬ 
рульник» Россіні), Скарпіа («Тос- 
ка» Пуччіні). Концертна діяль¬ 
ність. Автор пісень, музики до кі¬ 
нофільмів. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
МАГОМЙТ Йосип Якович [ 1 (13). 
І 1880, с. Корнин, тепер смт 
Попільнянського р-ну Житомир, 
обл.— 27.IX 1973, м. Сквира Київ, 
обл.] — укр. рад. селекціонер. 
Освіту здобув самонавчанням. З 
1919 М. працював на Сквирському 
дослідному полі (з 1946 — зав. 
відділом селекції і насінництва). 
Вивів і поліпшив понад 100 сортів 
овочево-баштанних, плодоягідних 
та квіткових рослин. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна. Держ. 
премія СРСР, 1948. 
МАГОМ ЄТ — одна з транскрип¬ 
цій імені Мухаммеда, засновника 
ісламу. Тому іслам часто назива¬ 
ють магометанством. 
МАГбНІЯ (МаЬопіа) — рід рос¬ 
лин родини барбарисових. Вічно¬ 
зелені кущі або невеликі дерева. 
Листки щільні, перисті, колючі 
по краях. Квітки жовті, зібрані в 
китиці. Плід — ягода. Понад 70 
видів, пошир, у Сх. і Центр. Азії 
та Центр, і Пн. Америці. В СРСР 
вирощують як декоративні 5 видів. 
З них найпошир.— М. падуболис¬ 
та (М. адиііоііиш) заввишки до 1 м, 
походить з Пн. Америки. Її тем¬ 
но-зелене листя набуває бронзово- 
червоного забарвлення. Росте в 
пд. областях СРСР. зокрема на 
Україні. 
МАГУРА, Мегура — назва кіль¬ 
кох гірських хребтів і вершин у 
Карпатах Українських. Найвідо- 
міші серед них: хр. Магура (зав¬ 
вишки до 1362 м) у межиріччі 
річок Опору і Мизунки (Львів, 
обл.), г. Магура (заввишки 
1015 м) — у Буковинських Карпа¬ 
тах у межиріччі Білого Черемошу 
й Серету (Чернів. обл.), г. Магу¬ 
ра — у пн. частині хр. Гриняви 
(1вано-Фр. обл.) та ін. 

М. М. Койнов. 
МАДАГАСКАР — острів в Індій¬ 
ському ок., поблизу сх. берегів 
Африки, від якої відокремлений 
Мозамбікською прот. Довж. бл. 
1600 км, шир. понад 600 км. Пл. 
майже 590 тис. км2 (четвертий за 
розміром серед островів світу). 
Поверхня гориста, розчленована. 
Переважні вис. 800—1200 м, на 
Сх.— 1500 м, на Пн.— вулканіч¬ 
ний масив Царатанана заввишки 
до 2876 м. Багато згаслих вулканів, 
часто бувають землетруси, є гаря¬ 
чі джерела. Родовища графіту, 
слюди, урану, кам. вугілля, золо¬ 
та, дорогоцінного каміння та ін. 
Клімат тропічний, вологий. Опа¬ 
дів до 3000 мм на рік. Ріки корот¬ 
кі, порожисті, багатоводні. В сх. і 
пн.-сх. районах — вологі тропічні 
ліси (сандалове та ебенове дерева, 
папороті, орхідеї тощо). На 3. 
переважають колючі дерева і ча¬ 
гарники; у внутр. районах — са- 
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вони. Своєрідний тваринний світ, 
багато ендеміків (лемури, тенреки 
та ін.). На М. розташована д-ва 
Мадагаскар. 
МАДАГАСКАР, Демократична 
Республіка Мадагаскар — дер¬ 
жава на о. Мадагаскар в Індійсь¬ 
кому ок. 
В адм. відношенні поділяється на 
6 провінцій. 
Державний лад. М.— республіка. 
В 1975 на референдумі схвалено 
конституцію країни. Глава д-ви — 
президент, що обирається населен¬ 
ням строком на 7 років. Най¬ 
вищий законодавчий орган — Вер¬ 
ховна революційна рада (ВРР), 
головою якої є президент. З 1977 
верховним держ. органом, що має 
повноваження законодавчої влади, 
є Національні народні збори (ННЗ; 
137 депутатів), що обираються на¬ 
селенням строком на 5 років. Ви¬ 
конавчу владу здійснюють прези¬ 
дент, ВРР і уряд, очолюваний 
прем ’ єр- мі ні стром. 

В. Н. Денисові 
Природа. Див. Мадагаскар (ост¬ 
рів). 
Населення. Бл. 99% нас. станов¬ 
лять малагасійці. Живуть також 
європейці (переважно французи), 
араби та ін. Офіц. мови — малага¬ 
сійська й французька. Пересічна 
густота нас.— бл. 15 чол. на 1 км2 
(1979, оцінка). Міське населення 
становить 15%. Найбільші міста: 
Антананаріву, Таматаве, Мад- 
зунга, Дієго-Суарес, Тулеар. 
Історія. Тер. М. заселялась у 10— 
6 ст. до н. е. індонезійцями, вихід¬ 
цями з о-вів Полінезії і Мелане¬ 
зії, пізніше — банту та арабами. 
В14—18 ст. на М. існував ряд 
держ. утворень, найбільшим з 
яких була д-ва Імеріна. В 19 ст. 
утворилося королівство Мадагас¬ 
кар. У кін. 19 ст. М. захопила 
Франція. З 1885 М.— її протекто¬ 
рат, а я 1896 — колонія. Народ 
М. вів постійну нац.-визвольну 
боротьбу, яка особливо посилила¬ 
ся після 2-ї світової війни (пов¬ 
стання 1947—48). В 1958 М. здо¬ 
був автономію в складі франц. 
Співтовариства. 26.VI 1960 М. 
було - проголошено незалежною 
Малагасійською Республікою (з 
грудня 1975 — Демократична Рес¬ 
публіка Мадагаскар). Франція 
зберігала на М. ряд військ, баз 
(до 1973). Уряд М. проводив нео¬ 
колоніалістський курс, орієнтую¬ 
чись на зх. країни. Ця політика 
викликала невдоволення нар. мас. 
У результаті масових виступів, заг. 

Антананаріву. Панорама частини 
міста. 

страйку 1972 влада перейшла до 
рук військ.-цивільного уряду. В 
1972 М. встановив дипломатичні 
відносини з СРСР. У 1975 в М. 
внаслідок загальнонар. референду¬ 
му прийнято <Хартію малагасійсь¬ 
кої соціалістичної революції», яка 
проголосила курс на соціалістич. 
орієнтацію країни. У своїй зовн.- 
політ. діяльності уряд М. висту¬ 
пає проти імперіалізму, колоніа¬ 
лізму, расизму, дотримується по¬ 
літики неприєднання, розвиває 
зв’язки з усіма країнами, в т. ч. 
з СРСР. В 1974 між СРСР і М. 
підписано угоду про екон. і тех. 
співробітництво. З 1960 М.— член 
ООН. М.— член Організації аф¬ 
риканської єдності, асоційований 
член Європейського економічного 
товариства. М. Д. Несук. 
Політичні партії, профспілки. 
Авангард малагасій¬ 
ської революції, засн. 
1976, з того ж року — урядова 
партія. 
Партія конгресу неза¬ 
лежності Мадагас¬ 
кару, засн. 1958. Виступає з по¬ 
зицій наук, соціалізму. Націо¬ 
нальний рух за неза¬ 
лежність Мадагаска- 
р у, засн. 1958. Прагнення 
до національної єдно¬ 
сті, засн. 1973. Соціаліс¬ 
тичний національний 
рух за незалежність 
Мадагаскару, засн. 1977. 
Всі партії об’єднуються у Наці¬ 
онал ьн ий фронт захис¬ 
ту революції. Федера¬ 
ція профспілок трудя¬ 
щих Мадагаскару, засн. 
1956. Входить до ВФП. Конфе¬ 
дерація малагасійсь¬ 
ких трудящих, засн. 1957. 
Входить до МКВП. Револю¬ 
ційна федерація проф¬ 
спілок трудящих 
Мадагаскару, засн. 1977. 
Профспілка малагасій¬ 
ських* революціонерів, 
засн. 1977. М. Д. Несук. 
Господарство. М.— агр. країна з 
слаборозвинутою економікою, в 
г-ві якої тривалий час панували 
іноз. (гол. чин. франц.) монополії. 
З 1972 уряд вживає заходів щодо 
зміцнення нац. економіки. Протя¬ 
гом 1975—77 націоналізовано бан¬ 
ки й страхові компанії, вироби, 
і розподіл нафтопродуктів, гол. 
пром. підприємства, майно іноз. 
експортно-імпортних компаній, 
більшу частину зовн. торгівлі, 
створено ряд держ. і мішаних на¬ 
ціональних підприємств, встанов¬ 
лено державний контроль над 
енергетикою. Здійснюється аграр¬ 
на реформа, у великих іноз. 
землевласників експропрійовано 
бл. 100 тис. га землі, створю¬ 
ються кооперативні об’єднання. 
Розроблено перспективну програ¬ 
му розвитку економіки на 1978— 
2000. Майже 87% працездатного 
населення зайнято в с. г. Ця галузь 
забезпечує бл. 90% вартості екс¬ 
порту країни. Переважає общин¬ 
не землекористування, техніка 
обробітку землі здебільшого при¬ 
мітивна. Осн. плантаційні експорт¬ 
ні культури (збір, тис. т, 1979): 
ваніль — 0,5 і гвоздика — 18 (за 
вироби, яких М. займає відповід¬ 
но 1 і 2-е місця у світі), ка¬ 
ва — 70, сизаль, перець, тютюн. 

Основна продовольча культу¬ 
ра — рис, вирощують також цукр. 
тростину, арахіс, маніок, батат, 
ямс, кукурудзу, бавовник. По¬ 
голів’я (млн., 1979): великої рога¬ 
тої худоби — 10, овець і кіз — 
1,7, свиней — 0,6. Рибальство 
(80,8 тис. т риби, 1977). Розви¬ 
вається гірничодобувна пром-сть, 
видобувають хроміти, графіт, слю¬ 
ду, кварц, залізну, урано-торієві 
руди, рідкіснозем. метали тощо. З 
галузей обробної пром-сті найбіль¬ 
ше значення має харчосмакова 
(цукр., рисоочисна, борошномель¬ 
на, м’ясоконсервна, тютюнова). 
Діють нафтоперегінний з-д, комп¬ 
лекс по видобуванню та обробці 
хромітових руд, автоскладальні 
підприємства, цем. з-д> текст, 
ф-ки та ін. У 1978 вироблено 282,3 
млн. кВт год електроенергії. 
Пром. центри — Антананаріву, Та¬ 
матаве. Довж. з-ць (1979) — 880 
км, автошляхів — 38 тис. км (у 
т. ч. 4,8 тис. км — асфальтованих). 
Осн. мор. порти — Таматаве, 
Дієго-Суарес, Мадзунга. В Ан¬ 
тананаріву й Мадзунзі — міжнар. МАДАГАСКАР 
аеропорти. З М. вивозять каву, 
гвоздику, ваніль, сизаль, перець, Площа — 596 тис. км* 

тютюн, м’ясні консерви, продук- Населення — 9 
цію гірничодобувної пром-сті; млн. чол. 
довозять машини й устаткування, (1979, оцінка) 

будівельні матеріали, нафтопро- Столиця — м. Антана- 
дукти, текстиль,продовольство. Го- наріву 
ловні торг, партнери: Франція, 
ФРН, США. 
Розвиваються екон. зв’язки з СРСР, 
який подає М. допомогу в будів¬ 
ництві борошномельного комбіна¬ 
ту, елеватора, цем. з-ду та ін. 
об’єктів. Грош. одиниця — мала¬ 
гасійський франк. 1 малагас. 
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У малагасійському селі. 

франк = 1 афр. франку (1 афр. 
франк = 0,02 франц. франка). 

Н. А. Войлошникова. 
Медичне обслуговування. В 1975 
в М. налічувалося 19 781 лікарн. 
ліжко (22 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 767 лікарів 
(1 лікар на 10 тис. ж.), 41 зуб¬ 
ний лікар і 141 фармацевт. Нац. 
медична школа при столичному 
ун-ті дає підготовку протягом 
перших двох років навчання; мед. 
освіту продовжують в ун-тах Фран¬ 
ції. Функціонують школи по під¬ 
готовці серед, мед. персоналу. В 
М. в основному держ. система мед. 
обслуговування. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 понад 50% 
нас. М. було неписьменним. У 
країні склалася система освіти, по¬ 
дібна до французької: поч. школа 
з строком навчання б років (з 6- 
річного віку), середня й ліцеї — 
7 (4 -+- 3) років. У 1975 прийнято 
рішення про перехід до обов’язко¬ 
вої 5-річної поч. школи. В 1976/77 
навч. р. запроваджено нову систе¬ 
му освіти, навчання в поч. і серед, 
школах здійснюється малагасійсь¬ 
кою мовою. В 1976/77 навч. р. у 
поч. школах було 1,2 млн. учнів, 
у середній — бл. 140 тис. учнів. 
Ун-т у м. Антананаріву (засн. 
1961; І978/79 навч. р.— разом з 
філіалами в інших містах —21 тис. 
студентів). Там же містяться об¬ 
серваторія (засн. 1889), Малага¬ 
сійська академія (засн. 1902), Нац. 
ін-т географії і картографії (засн. 
1945), Геол. служба, центр по вив¬ 
ченню тропічного лісу (засн. 1961), 
Ін-т агрономічних досліджень. Нац. 
б-ка, б-ка університетська, муні¬ 
ципальна, усі — в Антананаріву; 
там же — Нац. істор. музей, Му¬ 
зей мистецтва й археології Мада¬ 
гаскару. В. 3. Клепиков 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в М. виходило понад 
70 періодичних видань, у т. ч. 9 
щоденних газет заг. тиражем бл. 
60 тис. прим. Найважливіші що¬ 
денні газети: «Атрика» («Лицем до 
лиця», з 1976) — урядова, «Вау- 
вау» («Новини», з 1894) — урядо¬ 
ва, «Імунгу ваувау» («Новий Імун¬ 
гу», з 1954), всі — малагасійсь¬ 
кою мовою; «Мадагаскар матен» 
(«Мадагаскарський ранок», з 1962) 
— малагасійською і франц. мо¬ 
вами. Нац. інформаційне агент¬ 
ство Таратра (АНТА) засн. 1977. 
Радіомовлення і телебачення (ді¬ 
ють з 1967) контролює урядова 
служба Малагасійське радіо- те¬ 
лебачення. 
Література. Давня л-ра М. мала 
виключно фольклорну форму і 
поширювалася нар. співцями (мпі- 
лалао). Сучас. література роз¬ 
вивається малагасійською мовою і 
французькою. 
Л-ра малагасійською 
мовою. Широкої популярності 
в 1-й пол. 20 ст. набули етногра¬ 
фічний роман А. Радзаонарівело 
«Біна» (1932) та вірші X. Раманан- 
тоаніни. Письменники 2-ї пол. 
20 ст., спираючися на фольклор¬ 
ні традиції, поступово створюють 
нову л-ру. Найвідоміші з них: 
прозаїки А. Раціфехера (переклав 
книги «Як гартувалася сталь» М. 
Островського,« Повість про справж¬ 
ню людину» Б. Полевого та ін.), 
Л. Рафака, К. Раціфандріхамана- 

на, поети Ж. Нарівуні, Ж. Ра- 
мінусуа. Л-ра французь¬ 
кою мовою відома з 20-х рр. 
20 ст. Осн. жанр її — поезія. Ак¬ 
тивно в 20—30-х рр. виступив по¬ 
ет Ж. Ж. Рабеарівело — автор 
збірок «Чаша попелу» (1924),«Сіль- 
фи» (1927), «Майже мрії» (1934), 
«З нічної мови» (1935) та ін. Його 
соціально-критичні тенденції про¬ 
довжив письменник, політ, і куль¬ 
тур. діяч Ж. Рабеманандзара. 
Фольклорну традицію Ж. Ж. Ра- 

МАДАГАСКАР 
ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

Райони поширення 
у гвоздик та ефіро¬ 

олійних культур 
^ агави (сизалю) 

у* пальми рафії 

Сільське господарство 

гвоздики) перець, рис) ^—* " скотарство 

г-т-г-а ^емлерооство (кукуруд-гчтгтг-і о 
1\\\| за. рис. арахіс), скотар-[:<ХХІосередками землероб- 

ство ства 

З Землеробство (рис. ма- І 
З нюк. батат) скотарство І 

беарівело в поезії М. наслідував 
Ф. Ранаїво, відомий і як збирач 
усної нар. творчості. З сучас. ро¬ 
маністів популярні А* Ріна, Род- 
ліш, з драматургів — Равеломоріа 
і Дондавітра. В. К. Кухалашвілі. 
Архітектура та мистецтво. Нар. 
житло, як правило, прямокутне 
в плані, з шпилястим двосхилим 
дахом, витягнутими вгору про¬ 
порціями. З кін. 19 — поч. 
20 ст. у містобудуванні переважає 
європейська еклектика. З 50-х рр. 
20 ст. будівлі споруджують з ви¬ 
користанням бетонних конструк¬ 
цій, скла, жалюзі тощо. З дав¬ 
ніх часів поширені різні худож. 
ремесла: різьблення на дереві 
(посуд, маски, поховальні стовпи— 
«алуалу»), плетіння, ткацтво то¬ 
що. З 30-х рр. розвивається су¬ 
часний живопис, переважно реа¬ 
лістичного напряму (художники 
Равелунануші - Разафімбелу, Е. 
Рабешахала). 
Музика тісно пов’язана з трудови¬ 
ми процесами, церемоніями й ри¬ 
туалами. Муз. інструменти: зезе 
(2-струнний, типу гітари), валіха 
(виконавці — тільки чоловіки). 
Поширені пісенні фестивалі Хіра 
Гасі, вистави, що включають пісні 
й темпераментні танці — своєрідне 

змагання між групами виконавців. 
У М. існує Асоціація кінематогра¬ 
фістів, створена при Міністерстві 
інформації. До 1975 виходили 
короткометражні фільми: «Не¬ 
щасний випадок» (1973, реж. Б. 
Рамампі), «Свобода вибору» (1974, 
реж. Ж. Ламбві). Перший повно¬ 
метражний худож. фільм — «По¬ 
вернення» (1975, реж. Р. Соло). 
Літ.: Корнеев Л. А. Образование 
Мальгашской Республики. М.( 1963: 
Корочанцев В., Цветков В. Мадагас¬ 
кар. М., 1977; Рабеманандзара Р. В. 
Мадагаскар. История мальгашской 
нации. Пер. с франц. М.. 1956; Буато 
П. Мадагаскар. Очерки по истории 
мальгашской нации. Пер. с франц. 
М., 1961; Бардина Ю. Я. Малагасийс- 
кая Республика. М., 1972; Зарецкий 
В. А. Демократическая республика 
Мадагаскар. М., 1980; КуликС. Ма 
дагаскар не продаєтьсяі «Всесвіт» 
1980, № 2. 

МАДАГАСКАРСЬКА УЛОГОВИ¬ 
НА — велике зниження дна в Ін¬ 
дійському ок., на Пд. Сх. від 
о. Мадагаскар. Довж. бл. 1800 км, 
найбільша шир. бл. 900 км, глиб, 
до 5815 м. На дні — піскуватий 
мул. 
МАДАПОЛАМ (від назви колиш¬ 
нього передмістя м. Нарсапур в 
Індії) — тонка бавовняна тканина 
полотняного переплетення ниток. 
Жорсткий на дотик, гладенький, 
з глянсуватою поверхнею. Виго¬ 
товляється з міткалю, шо його 
вибілюють і обробляють спец, 
речовинами (апретами). З М. ши¬ 
ють переважно білизну. 
МАДАРАС (Масіагазг) Еміль 
(12. XI 1884, Надьсентміклош — 
18.111962, Будапешт) — угор. пись¬ 
менник. комуніст. Учасник рево¬ 
люції 1919 в Угорщині. Після її 
поразки емігрував до Австрії. В 
1922—46 жив і працював в СРСР. 
Теми збірок поезій «Непель» (1933), 
«Мінське шосе», «Матрос Чигайда» 
(обидві — 1938), «П’ятдесят років» 
(1954), «Двадцять чотири червоні 
троянди» (1959) та ін.— боротьба 
утор, народу проти кліки Хорті, 
інтернац. солідарність трудящих, 
соціалістичне будівництво в СРСР, 
сучасне життя угорців та їхнє 
істор. минуле. Перекладав твори 
рад. письменників. Україні присвя¬ 
тив вірші «На полях України», 
«Степовий колодязь». 
Те.: У к р. п е р е к л.— Фортунаті 
знайшов своїх синів. X., 1931; Рос. 
п е р е к л.—і.Верность. М., 1960. 

К. О. Шахова. 
мАдарік Юхан (справж. прізв.— 
Лаурістін Йоганнес; 29.X 1899, 
Таллін — 28.VIII 1941, там же) — 
ест. рад. письменник, публіцист, 
держ. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1917. Член ЦК КП Естонії 
1938—40. З 1923 по 1938 ув’язне¬ 
ний в тюрмах бурж. Естонії. Після 
встановлення Рад. влади в Естонії 
(1940) — Голова Ради Нар. Комі¬ 
сарів Естонії. Загинув під час 
оборони Талліна. Літ. діяльність 
почав 1922 (оповідання «Учень», 
«Мікк Сімм» та ін.). Романи «По- 
валювачі» (вид. 1929; написаний 
у тюрмі 1925—27), «Республіка» 
(1941; незакінч.) — про революц. 
боротьбу ест. робітн. класу. Наго¬ 
роджений орденом Леніна (поем.). 
Те.: Рос. перекл.— Республика, 
ч. 1-2. М., 1957. 
МАДАЧ (МабасЬ) Імре (21.1 
1823, Альшострегова — 5.Х 1864, 
там же) — угор. письменник. Най- 
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відоміший твір М., перекладений 
багатьма мовами світу,— віршова¬ 
на драма-містерія «Трагедія лю¬ 
дини» (1861), в трагічних настроях 
якої відображено поразку угор. 
революції 1848—49. М. критику¬ 
вав політичний і соціальний гніт 
в Угорщині 50-х рр. У сценічній 
переробці п'єса поставлена 1883 і 
майже 100 років не сходить зі 
сцени. Автор сатиричної драми 
«Цивілізатор» (1859), філос. драми 
на біблійну тему «Мойсей» (1861), 
багатьох ліричних віршів. 
Те.: Укр. перек л.— Трагедія лю¬ 
дини. К., 1967; Рос. перекл.— 
Трагедия человека. М., 1964. 

К. О. Шахова. 
МАДЕЙРА — група островів у Ат¬ 
лантичному ок., поблизу пн.-зх. 
берегів Африки. Найбільший — 
о. Мадейра. Становить округ Пор¬ 
тугалії Фуншал. Пл. 797 км2. 
Нас. бл. 280 тис. чол. (1972). Яв¬ 
ляє собою вершини підводних 
вулканів. Поверхня гориста, зав¬ 
вишки до 1861 м (о. Мадейра). 
Поширені савани, на схилах — 
рослинні угруповання типу маквіс. 
Плантації цукр. тростини, сади, 
виноградники. Курорти. Гол. 
порт — Фуншал. 
МАДЕЙРА — ріка в Пд. Америці, 
в межах Болівії та Бразі лії, права 
притока Амазонки. Утворюється 
злиттям річок Бені та Маморе, що 
беруть початок в Андах. Довж. 
(від витоків р. Маморе) 3230 км, 
площа бас. 1158 тис. км2. У вер¬ 
хів’ї — пороги, водоспади, нижче 
тече Амазонською низовиною, 
течія стає повільною, русло — 
звивистим. Живлення переважно 
дощове й снігове. Коливання рівня 
сягають 12 м і більше. Судноплав¬ 
на до м. Порту-Велью (1060 км). 
МАДЖІ-МАДЖІ ПОВСТАННЯ 
1905—07 — повстання народів у 
Німецькій Східній Африці (ко¬ 
лишня колонія Німеччини, тер. 
сучасних Бурунді, Руанди і Тан¬ 
занії). Назва пов'язана з повір’ям 
про чудодійну силу священної 
води («маджі»), що нібито рятує 
повстанців від куль. Повстання 
охопило центр, і пд. частини 
колонії. Було жорстоко придуше¬ 
не колонізаторами (вбито бл. 
120 тис. африканців, деякі племе¬ 
на повністю винищено). 
МАДЗІНІ (Махгіпі) Джузеппе (22. 
VI 1805, Генуя — 10.ІІІ 1872, Піза) 
— італ. революціонер, бурж. демо¬ 
крат, ідеолог і керівник респуб¬ 
лікансько-демократичного крила 
нац.-визвольного руху в Італії. 
Публіцист. За фахом юрист. З 
1827 брав участь у русі карбона¬ 
те. У 1830—48 перебував в емі¬ 
грації. В 1831 заснував у Марселі 
таємну орг-цію «Молода Італія», 
яка передбачала визволення Іта¬ 
лії від австр. панування шляхом 
революції. Гол. революц. силою 
вважав прогресивні верстви бур¬ 
жуазії та інтелігенції, ігнорував 
інтереси селянства, не мав чіт¬ 
кої програми соціальних реформ. 
Учасник революції 1848—49 в 
Італії. В березні — липні 1849 
очолював уряд Рим. республіки. 
В 1853 заснував «Партію дії», яка 
брала участь у підготовці експеди¬ 
ції Дж. Гарібальді на Пд. Італії 
(1860). М. заперечував закономір¬ 
ність класової боротьби пролета¬ 
ріату проти буржуазії, шо стало 

однією з причин його ворожого 
ставлення до Паризької комуни 
1871 й Інтернаціоналу 1-го. 
Те.: Укр. перекл.— Деякі пере¬ 
пони революції в Італії. Львів, 1907. 

О. В. Долинський. 

МАДЗУНГА, Мажунга — місто 
на Пн. Зх. Мадагаскару, адм. ц. 
пров. Мадзунга. Мор. порт на уз¬ 
бережжі Мозамбіцької прот. Ін¬ 
дійського ок., аеропорт міжнар. 
значення. 67,5 тис. ж. (1972). 
Підприємства цем., текст, і харч, 
промисловості. 
МАДЯРСЬКА КУЛЬТУРА — 
найпізніша палеолітична культу¬ 
ра, поширена на тер. Іспанії, Фран¬ 
ції, Швейцарії, Бельгії, ФРН, 
НДР. Назва походить від печер¬ 
ної стоянки Ла-Мадлен у Фран¬ 
ції. Виділена в 60-х рр. 19 ст. Но¬ 
сії М. к. займалися полюван¬ 
ням, збиральництвом, рибальством. 
Знаряддя праці виготовляли з 
кременю, кістки й рогу. Тепер під 
М. к. розуміють заключну пору 
пізнього палеоліту всієї Європи. 
За часів М. к. розвивалось обра¬ 
зотворче мистецтво: скульптура 
(фігурки з кістки, каменю та янта¬ 
рю), графіка (зображення на кіст¬ 
ках і виробах з них) і живопис 
(розпис фарбами на стінах і 
стелях печер та на великих кіст¬ 
ках мамонтів). Носії М. к. жили 
в умовах первіснообщинного ладу, 
на етапі ранньої матріархаль¬ 
но-родової організації. Пам’ятки 
М. к. (датуються часом понад 
10 тис. років тому) поширені й на 
тер. України, найвідоміші з них — 
Молодове V (див. Молодове), Ки¬ 
рилівська стоянка, Добраничів- 
ська стоянка, Межиріцька стоян¬ 
ка, Мізинська стоянка. 
Літ.: Єфименко П. П. Первобьітное 
общество. К., 1953; Борисковский 
П. И. Палеолит Украиньї. М. — Л., 
1953; Шовкопляс И. Г. Мезинская 
стоянка. К., 1965. /. Г. Шовкопляс. 

МАДОННА (італ. шасібппа, від 
тіа сібппа — моя пані)— в хрис¬ 
тиянській міфології (переважно 
в католицизмі) те саме, що й Ма¬ 
рія, 'богородиця. Образ М. ши¬ 
роко використовувався в л-рі, 
мистецтві (зокрема в образотвор¬ 
чому — полотна С. Боттічеллі, 
Леонардо да Вінчі, Рафаеля, 
П. Перуджіно та ін.). 
МАДРАС — місто на Пд. Індії, 
адм. ц. штату Тамілнад. Розташо¬ 
ваний на узбережжі Бенгальської 
зат. Індійського ок. Вузол з-ць і 
автошляхів, порт (має штучну га¬ 
вань), аеропорт міжнар. значен¬ 
ня. 2,5 млн. ж. (1971). М. засн. 
1639 як факторія англ. Ост-Індсь- 
ког компанії на місці рибальського 
селища Мадраспатам. У 1746—48 
М. володіли французи. В кін. 
18 — на поч. 19 ст. М.— центр 
англ. володінь у Пд. Індії. Після 

і 

Мадрас. На одній з вулиць міста. 

здобуття Індією незалежності 
(1947) — адм. центр шт. Мадрас 
(з 1969 — шт. Тамілнад). М.— 
один з найбільших центрів бавов¬ 
няної і шкіряної пром-сті країни. 
Значного розвитку набули маш.- 
буд. (найбільший в Індії з-д по ви¬ 
роби. пасажирських вагонів, авто- 
моб. з-ди та ін.), металообр., наф¬ 
топереробна, хім. (гол. чин. ви¬ 
роби. пластмас) та харчосмакова 
пром-сть. Ун-т (засн. 1857). Н.-д. 
установи — ін-ти математики, си¬ 
ровинних ресурсів та ін. Інд. 
геогр. т-во. Центр, публічна б-ка. 
Нац. художня галерея, Держ. му¬ 
зей. Астр. обсерваторія. М.— один 
з центрів культури тамілів. 
МАДРЕПС)РОВІ КОРАЛИ (Масі- 
герогагіа) — ряд морських без¬ 
хребетних тварин класу корало¬ 
вих поліпів. Прикріплені коло¬ 
ніальні (діаметр окремих особин 
від 1 мм до 3 см) або одиночні 
(діаметр до 25 см) форми. Понад 
2500 видів, пошир, в усіх зонах 
Світового ок., найбільша кількість 
їх у тропіках. Живуть на різних 
глибинах, разом з ін. водними 
організмами часто утворюють ко¬ 
ралові рифи. У водах СРСР зу¬ 
стрічаються лише неколоніальні 
види родів ЕІаЬеІІит (в Баренцо- 
вому м.) та СагуорЬуІІіа (в дале¬ 
косхідних морях). Відмерлі М. к. 
використовують переважно як си¬ 
ровину для одержання будівель¬ 
них матеріалів, а також як настіль¬ 
ні прикраси. 
МАДРИГАЛ (італ. тасігіваїе — 
пісня рідною, материнською мо¬ 
вою, від лат. таіег — мати) — в 
епоху раннього Відродження лі¬ 
рична пісня італ. мовою на відміну 
від тих, які складалися по-латині. 
Тексти для таких муз. мадригалів 
писали Ф. Петрарка, Дж. Боккач- 
чо. Муз. форму М. розробляли 
композитори П. Казелла і Ф. Лан- 
діно. В л-рі 17—18 ст. визначився 
як короткий ліричний вірш на те¬ 
му кохання, в якому, зокрема, ви¬ 
ражався комплімент жінці. Широ¬ 
ко побутував у салонній і альбом¬ 
ній поезії. В укр. л-рі з’явився в 
17—18 ст. Авторами М. були 
переважно студенти Київської ака¬ 
демії. Зразком М. є вірші Кли- 
ментія Зіновієвого сина («О мати 
діво красная» та ін.). У новій 
укр. поезії траплявся рідко (М. Во¬ 
роний, В. Самійленко). 

Р. Т. Гром'як. 
МАДРІД — столиця Іспанії, гол. 
місто провінції Мадрід та істор. 
обл. Нова Касті лі я. Осн. політ., 
екон. і культур, центр країни. Роз¬ 
ташований на р. Мансанарес (бас. 
Тахо). Вузол з-ць і автошляхів, 
аеропорт міжнар. значення. По¬ 
над 3,5 млн. ж. (1979, з передміс¬ 
тями). Уперше згадується у хроні¬ 
ках 932. В 1118 здобув право віль¬ 
ного міста. В 14—15 ст.— резиден¬ 
ція кастильських королів і місце 
засідань коотесів. У 1520 нас. М. 
брало участь у повстанні Комуне- 
рос. З 1561 М.—офіційна столиця 
Іспанії. М. був центром револю¬ 
цій 1808—14, 1820—23, 1834—43, 
1854—56, 1868—74. У 1868 в М. 
створено іспанську групу Інтерна¬ 
ціоналу 1-го. Тут засновано Іспан¬ 
ську компартію (1920). Під час 
нац.-революц. війни ісп. народу 
1936—39 з листопада 1936 до берез¬ 
ня 1939тривала героїчна оборонаМ. 

МАДРІД 

Дж. Мадзіні. 

Мадонна з немовлям. 
Картина П. Перуджіно. 
Вашінгтон. Національ¬ 
на галерея мистецтв. 

Мадрепорові корали. 
Лофохелія (ЬорЬосЬе- 
Ііа). 
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МАДРІДСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

В 60 — 70-х рр. в М. проходили 
масові виступи проти франкістсь- 
кого режиму. Осн. галузь пром-сті 
— маш.-буд. (автомобіле-, авіа-, ло¬ 
комотиве-, моторобудування; ви¬ 
роби. оптичних приладів, електро- 
тех., радіо- і телефонного устатку¬ 
вання, с.-г. знарядь). Розвинуті 
хім. (у т. ч. вироби, пластмас), 
буд. матеріалів, поліграф., хім.- 
фарм., текст., шкіряно-взут., фар- 
форо-фаянсова галузі пром-сті. 
Старовинні художні ремесла (ви- 

Панорама частини міста. 

Мадрід. Церква Сан- 
Франсіско ель Гранде. 
Архітектор Ф. Сабаті- 
н і. 1776-85. 

шивки, гобелени, мережива, кас¬ 
таньєти, ювелірні вироби). У М. 
зосереджені правління монопо¬ 
лістичних об’єднань, банки, стра¬ 
хові компанії, торг, фірми, біржа. 
Один з центрів міжнар. туризму. 
Мадрідський університет та ін. 
ун-ти, Королівський колегіум Ма¬ 
рії Крістіни, консерваторія, Шко¬ 
ла драм, мистецтва та ін. навч. 
заклади. Королівські академії (іс¬ 
торії, красних мистецтв <Сан-Фер- 
нандо» та ін.). Рада по розвитку 
наук, досліджень, ін. наук, т-ва 
та н.-д. установи. Астр. обсерва¬ 
торія, Бот. сад. Численні б-ки (у 
т. ч. Нац., Мадрідського ун-ту). 
Музеї: Прадо (живопису і скульп¬ 
тури), Нац. археологічний, природ¬ 
ничих наук, мор., нового мистецт¬ 
ва, ісп. народу. Серед архіт. па¬ 
м'яток: єпископська капела (1520), 
ансамбль Пласа Майор (1619, 
арх. X. де Мора), бароккові церк¬ 
ви Сан-Хінес, Сан-Ісідро ель Ре- 
аль та ін. (серед. 17 ст.), госпіталь 
Оспісіо провінсьяль (1731, арх. 
П. де Рібера), класицистичні Ко¬ 
ролівський палац (1738—64, арх. 
Дж. Б. Сакетті та ін.), ратуша 
(17—18 ст.), Королівська акаде¬ 
мія красних мистецтв <Сан-Фер- 
нандо» (перебудована 1774, арх. 
X. де Вільянуева), церква Сан- 
Антоніо де ла Флорі да (1792—98, 
розписи Ф. Гойї. 1798), еклектич¬ 
ний палац ісп. кортесів (1843—50, 
арх. Н. Паскуаль). У 20 ст. спо¬ 
руджено: М-во авіації (1943—51, 
арх. Л. Г. Сото), університетське 
містечко (буд-во розпочато 1931, 
арх. М. Лопес Отеро; відбудовано 
в 1950-х рр., архітектор М. Фі- 
сак та ін.), хмарочоси (<Білі баш¬ 
ти», 1960-ірр.). Пам’ятники: X. 
Колумбу (1885), Ф. Гойї (1905), 
2 пам’ятники М. Сервантесу (1835, 

1927). З М. пов’язані життя і ді¬ 
яльність визначних діячів ісп. 
культури: М. Сервантеса, Л. 
Вега Ііарпйо, Д. Веласкеса, Каль- 
дерона де ла Барки, Ф. Гойї, І. 
М. Альбеніса, Ф. Гарсіа Лорки 
та ін. Іл. див. також т. 4, ст. 
/ ґ'Уіпи і о 

МАДРИДСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ — найбільший вищий навч. 
заклад Іспанії. Утворено 1836 в ре¬ 
зультаті об’єднання ун-ту в Аль- 
кала-де-Енаресі (засн. 1508 у про¬ 
вінції Мадрід) і Центр, ун-ту 
в Мадріді (засн. 1821). У 1977/78 
навч. р. в ун-ті було 14 ф-тів: фі¬ 
лософії та педагогіки, географії 
й історії, філол., матем., фіз., 
хім., геол., юрид., мед., фармацев¬ 
тичний, ветеринарний, економіки 
та управління, політ, наук, інфор¬ 
матики; навчалося понад 96 тис. 
студентів. Б-ка налічує 600 тис. 
томів. А. В. Санцевич. 
МАДУРАИ, Мадура — місто на 
Пд. Індії, у штаті Тамілнад. Розта¬ 
шований на р. Вайгаї. Вузол з-ць. 
548,3 тис. ж. (1971). Один з най¬ 
більших центрів текст, (шовкової 
та бавовняної) пром-сті країни. 
Кустарні промисли (вироби, тка¬ 
нин, виробів з латуні, різьблення 
на дереві). Значний торг, центр. 
Архіт. пам’ятки 12—17 ст. М. впер¬ 
ше згадується у 2 ст. 
МАДУРЦІ — народ в Індонезії, 
який населяє о. Мадура і сх. ра¬ 
йони о. Ява. Чисельність — 9 млн. 
чол. (1975, оцінка). Мова (близька 
до сунданської і яванської) нале¬ 
жить до індонезійських мов. За 
релігією М.— мусульмани. Занят¬ 
тя — скотарство й землеробство, на 
узбережжі — рибальство. Частина 
М. працює в промисловості й 
торговельному флоті. 
МАДХ’Я-ПРАДЕШ — штат у 
центр. частині Індії. Площа 
443 тис. км2. Нас. 41,7 млн. чол. 
(1971). Адм. ц.— м. Бхопал. Рель¬ 
єф переважно гірський (пн. части¬ 
на плоскогір’я Декан), на Пн.— 

1 Прало 

2 Нац. археол. музей 
3 Музей природничих мауи 
4 Морський музей 

5 Музей іспанського народу 
6 Єпископська капела (1520 р.) 

7 Ансамбль Пласа Майор (Головне 
кхці. 1619 р.) 

8 иеркаа Сан-Хінес 

9 Церква Сан-Ісідро ель Реаль 

(серед 17ст.) 

Ю Пласа де Торос.Головна арена 
11 Ратуша (17-18 ст) 

12 Королівська академій красних 

мистецтв „Сан-Фермаидо* 

13 Палац іспанських кортесів 

14 Нац. театр Герреро 

15 Королівський палац (1738 - 
_64 рр] 

рівнинний (Індо-Гангська рівни¬ 
на). Найбільша річка — Нарбада. 
Поширені листопадні ліси. Осно¬ 
ва економіки — с. г., переважно 
землеробство (рис, просо, пшени¬ 
ця; з технічних — бавовник та олій¬ 
ні культури). Розвинуте шовків¬ 
ництво. Худобу використовують 
гол. чин. як тяглову силу. На базі 
місц. ресурсів розвивається гірни¬ 
чодобувна пром-сть — розробля¬ 
ють родовища марганцевої і заліз, 
руд, бокситів, вугілля, вогнетрив¬ 
ких глин, алмазів. Металург, ком¬ 
бінат у Бхілаї (збудований з допо¬ 
могою СРСР), підприємства маш.- 
буд., металообр., буд. матеріалів 
і хім. пром-сті. Джутова і паперо¬ 
ва ф-ки, цукр. з-ди та ін. Гол. 
пром. центри — Сатна, Гваліяр, 
Бхопал. 
МАДЕРИ (угор. та&уагок) — са¬ 
моназва угорців. 
МА^ВСЬКИЙ Карл Якович (1824 
— 97) — укр. архітектор. Нав¬ 
чався в гімназії в Житомирі. В 
1847 закінчив петерб. АМ, її акаде¬ 
мік з 1859. Проводив будівельні 
роботи в багатьох містах Ук¬ 
раїни, зокрема в- Києві склав 
проект відбудови Марийського па- 
лацу, з 1870 брав участь у буд. 
роботах Володимирського собору, 
зробив обміри Софійського собору. 
МАВРСЬКИЙ Тадей Станіславо- 
вич (29.VI 1888, Львів — 16.Х 
1963, там же) — укр. рад. компо¬ 
зитор, піаніст, педагог. Закінчив 
консерваторії — Галицького муз. 
т-ва (Львів, 1911) та Лейпцігську 
(1913). Концертна діяльність. З 
1920 викладав у консерваторії 
Польс. муз. т-ва, 1939 — 63— у 
Львів, консерваторії ім. М. Лисен- 
ка. Автор симф., камерно-інст- 
рум., вокальних творів, музики до 
вистав. Л. І. Савицька. 
МАЄТОК — форма землеволодін¬ 
ня у феод, і капіталістичних су¬ 
спільствах. У більш вузькому розу¬ 
мінні — велике або середнє феод, 
г-во, що обробляється працею крі¬ 
посних селян. Термін < маєток ► 
виник як назва земельної ділянки, 
що надавалася дворянам за військ, 
службу, спочатку без права спад¬ 
кування. З 16—17 ст. таке право 
було встановлено. За формами 
володіння і спадкування М. поді¬ 
лялись на вотчини і майорати. 
«МАЖІНСЗ ЛГНІЯ» — система 
франц. укріплень на кордоні з 
Німеччиною (1929—34, добудову¬ 
валася до 1940) довжиною бл. 
380 км. Названа за ім’ям військ, 
міністра, ген. А. Мажіно. Призна¬ 
чалася для захисту Пн.-Сх. Фран¬ 
ції від нім. вторгнення. Складала¬ 
ся з довгочасних залізобетонних 
споруд, протитанкових і протипі¬ 
хотних загороджень, фортець. У 
1940 нім.-фашист, війська зайшли 
в тил чМ. л.», і її гарнізон капі¬ 
тулював. У післявоєнні роки час¬ 
тину М. л. відбудовано і перетво¬ 
рено на військ, склади. 
МАЖбР (франц. ша)еиг, італ. 
та£8Іоге, букв.— більший) — 1) 
Лад, стійкі звуки якого (І, III, V) 
утворюють великий (мажор¬ 
ний) тризвук. Звучанню М. при¬ 
таманне світле емоційне забарвлен¬ 
ня, що зумовлює його асоціативну 
спорідненість з настроями радісно¬ 
го, урочистого характеру. Серед 
різновидів М. основним і загаль¬ 
новживаним є натуральний (іоній- 
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ський). 2). Переносно — бадьорий 
радісний настрій. 
МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА 
(від франц. таіогке — більшість) 
— одна з діючих систем визначен¬ 
ня підсумків голосування на вибо¬ 
рах до представницьких органів 
бурж. держави, за якою всі депу¬ 
татські місця по виборчому округу 
дістає партія, кандидати якої зі¬ 
брали встановлену законом біль¬ 
шість голосів. Розрізняють М. с. 
відносної більшості 
(США, Канада, Великобританія 
та ін.) і М. с. абсолютної 
більшості, яка в поєднанні 
з єдиним парт, списком кандида¬ 
тів широко використовується в 
країнах континентальної Європи 
та в окремих країнах, що розви¬ 
ваються (Туніс, Заїр та ін.). У 
першому випадку обраним вважа¬ 
ється той, хто йде першим за кіль¬ 
кістю набраних голосів; у друго¬ 
му — той, хто отримав абсолютну 
більшість,тобто більше як половину 
голосів. Якщо ніхто з кандидатів 
такої більшості не одержав, про¬ 
водиться другий тур виборів, до 
якого допускаються лише 2 канди¬ 
дати, що набрали найбільше голо¬ 
сів у першому турі. М. с. зовсім 
позбавляє представництва ті пар¬ 
тії, які одержали меншу кількість 
голосів, і тому не відображає дійс¬ 
ного співвідношення класових сил, 
спотворює волю виборців. Див. 
також Виборча система, Пропор¬ 
ційна система у виборчому праві. 

ТІ. Ф. Мартиненко. 
МАЖУГА Юрій Миколайович 
(н. 13. IV 1931, Київ) — рос. рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1971). 
Член КПРС з 1963. Після закін¬ 
чення 1953 Київського ін-ту театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Ка- 
рого. де навчався у В. Неллі, 
працює в Київ. рос. драм, театрі 
ім. Лесі Українки. Ролі: Аким 
(<Влада темряви» Л. Толстого), 
Васька Пепел, Циганов («На дні», 
«Варвари» Горького), Серьогін 
(«Іркутська історія» Арбузова), 
Ватутін (««Генерал Ватутін» Дми- 
терка). Створив образ В. І. Леніна 
у виставах «Кремлівські куранти» 
Погодіна, «Є така партія» Рачади. 
Знявся в кіно («Народжена ре¬ 
волюцією», «Підпільний обком 
діє» та ін.). З 1963 викладає в 
Київ, ін-ті театр, мистецтва. Наго¬ 
роджений орденами Жовтневої Ре¬ 
волюції, «Знак Пошани». 
МАЖУРАНИЧ (Магигапіс) Іван 
(18.VIII 1814, Новий Винодоль- 

ський, Хорватське Примор’я — 
4.VIII 1890, Загреб) — хорват, 
поет і громад, діяч. У 1848 об¬ 
раний у хорват, сабор (парла¬ 
мент). У 1873—80 — бан (прави¬ 
тель) Хорватії. Один з ініціато¬ 
рів заснування Південнослов’янсь¬ 
кої академії наук і мистецтв (1866) 
та ун-ту в Загребі (1874). Най¬ 
визначніший твір М., перекла¬ 
дений багатьма європ. мовами,— 
ліро-епічна поема «Смерть Смаїла- 
аги Ченгіїча» (1846), присвячена 
боротьбі чорногорців проти тур. 
завойовників. Відтворив (1844) 
втрачені 14-у і 15-у пісні поеми 
І. Гундулича «Осман». 

„ В. Г. Гримич. 
МАЗАД (Магасіе) Фернан (14.X 
1863, поблизу м. Андюзи, деп. 
Гар на Пд. Франції — 17.VI 1939) 
— франц. поет і вчений. Працював 

у галузі медицини. З 1889 оселив¬ 
ся у Парижі. Автор поетичних збі¬ 
рок «Пристрасна мандрівка», «Пі¬ 
сок і кров» (обидві — 1921), «Муд¬ 
рість», «Весна восени». Перекла¬ 
дач віршів Т. Шевченка (1920), М. 
Рильського. Окремі вірші М. укр. 
мовою переклав М. Терещенко. 
М А З А Й Макар Микитович 
[31.III (13.^) 1910, станиця Оль- 
гинська, тепер Приморсько-Ахтар- 
ського р-ну Красно дар. краю — 
13. XI 1941, м. Жданов]— нова¬ 
тор у металургійній пром-сті 
УРСР. Член Комуністичної партії 
з 1938. З 1930 почав працювати на 
Ждановському металург, з-ді ім. 
Ілліча (з 1933 — сталеваром). У 
1936 виступив зачинателем руху 
швидкісного сталеваріння, скоро¬ 
тивши в 1,5 раза тривалість плав¬ 
ки і збільшивши зйом сталі з 1 м2 
поду мартен, печі майже в 2 рази. 
З 1937 навчався в Промакадемії в 
Москві. Делегат Надзвичайного 
8-го з’їзду Рад (1936). М.— ав¬ 
тор книги «Записки сталевара» 
(1940). Під час окупації м. Жда- 
нова був закатований гестапівця¬ 
ми. В м. Жданові М. споруджено 
пам’ятник (1948). Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. О. Г. Кандала. 
МАЗАЛЕВСЬКИЙ Микола (р. н. 
невід.— п. 1793) — укр. поет. 
Проживав у с. Красилівці (тепер 
Козелецького р-ну Черніг. обл.). 
Був дяком. Докладні біографічні 
дані не збереглися. М. вважають 
автором сатиричних віршів, зокре¬ 
ма «Великодного сну» (1786). 
Те.: Давній український гумор і са¬ 
тира. К., 1959. Г. А. Нудьга. 
МАЗАНЬЄЛЛО (Мазапіеііо, ско¬ 
рочено від Томмазо Аньєлло; 
1620, Неаполь — 16.VII 1647, там 
же) — італійський рибалка, керів¬ 
ник народного антифеодального 
повстання в Неаполі 1647, спря¬ 
мованого гол. чин. проти ісп. пану¬ 
вання. М. було проголошено капі¬ 
таном народу Неаполя (одна з най¬ 
вищих посад міської комуни). 
Повстання поширилося на бага¬ 
то міст і сіл Пд. Італії. В ході 
переговорів влади з повстанця¬ 
ми М. було вбито. В 1648 пов¬ 
стання придушено. 

МАЗАРГНІ (італ. Магагіпі, Мах- 
гагіпо, франц. Магагіп) Джуліо 
(14.VII 1602, Пешіна — 9.ІІІ 1661, 
Венсенн) — франц. держ. діяч. 
Син сіцілійського дворянина. З 
1640 — на франц. службі. З 1641 — 
кардинал. З 1643 — перший мі¬ 
ністр франц. уряду, фактичний 
правитель країни за короля Людо- 
віка XIV. Проводив політику 
зміцнення абсолютизму. Жорсто¬ 
ко придушив ряд нар. виступів, 
змову феод, знаті 1643, з 1648 очо¬ 
лив боротьбу проти Фронди. У 
зовн. політиці прагнув до зміцнен¬ 
ня політ. гегемонії Франції 
в Європі. 
МАЗАРІ-ШАРҐФ — місто на 
Пн. Афганістану, адм. ц. провін¬ 
ції Балх. Розташований у Балхсь- 
кому оазисі. Важливий торг.- 
трансп. пункт. 97 тис. ж. (1975). 
Пі дприємства металообр., текст., 
бавовноочисної та олійницької га¬ 
лузей. 3-д азотних добрив і ТЕС 
(збудовані з допомогою СРСР). 
Килимарство та ін. ремесла. Тор¬ 
гівля каракулем, вовною, шкіра¬ 
ми, килимами, с.-г. продуктами 

тощо. М.-Ш.— місце паломництва 
мусульман-шиїтів до гробниці, де, 
за легендою, похований халіф Алі. 
МАЗАЧЧО [Мазассіо; власне Том¬ 
мазо ді Джованні ді Сімоне Кас- 
саї (Твіді); 21.XII 1401, Сан-Джо- 
ванні-Вальдарно, Тоскана — осінь 
1428, Рим] — італ. живописець, 
представник флорентійської шко¬ 
ли доби Раннього Відродження. 
Працював у Флоренції, Пізі, Ри¬ 
мі. М. відходив від традицій 
готики, втілюючи в реліг. сценах 
життєві, гуманістичні ідеали. Час¬ 
то працював разом з Мазоліно да 
Панікале. Твори: «Мадонна зі 
св. Анною» (бл. 1424, Галерея Уф- 
фіці, Флоренція), поліптих для 
церкви Санта-Марія дель Карміне 
в Пізі (1426, окремі частини в Нац. 
галереї в Лондоні та ін. музеях), 
розписи в капелі Бранкаччі в церк¬ 
ві Санта-Марія дель Карміне у 
Флоренції (між 1425—28), фреска 
«Трійця» в церкві Санта-Марія 
Новелла у Флоренції (1426—27). 
МАЗДАКГТСЬКИЙ РУХ — рух 
селян та міської бідноти у державі 
Сасанідів з поч. 90-х рр. 5 ст. до 
кін. 20-х рр. 6 ст. проти соціаль¬ 
ної нерівності. Названий за ім’ям 
керівника руху — Маздака. М. р. 
був підтриманий шахом Кавадом І, 
який прагнув ослабити позиції 
великої аристократії і жрецтва. 
У 20-х рр. 6 ст. М. р. було приду¬ 
шено. 
МАЗЕПА Іван Степанович (1644— 
1709)—гетьман Лівобережної Ук¬ 
раїни (1687—1708), великий фео¬ 
дал. Н. в укр. шляхет. родині, 
служив при дворі польс. короля. 
Будучи гетьманом, проводив крі¬ 
посницьку політику, нещадно при¬ 
душував виступи нар. мас проти 
соціального гноблення. В перші 
роки Північної війни 1700—21 
уклав таємну угоду із ставлени¬ 
ком швед, короля Карла XII — 
польс. королем С. Лещинським, 
згідно з якою Лівобережна Украї¬ 
на і Київ, а також білорус, землі й 
Смоленщина мали відійти до Поль¬ 
щі. Зрадницькі наміри М. спробу¬ 
вали викрити генеральний суддя 
В. Кочубей і полтав. полковник І. 
Іскра. Проте М. вдалося виправда¬ 
тися перед Петром І. В. Кочубея 
та І. Іскру за наказом М. 1708 було 
страчено. В жовтні 1708 М., за 
яким пішла лише купка старшини 
та невелика кількість козаків 
(1500 чол.), відкрито перейшов на 
бік ворога. Після розгрому швед, 
військ у Полтавській битві 1709 
М. разом з Карлом XII втік до тур. 
володінь (м. Бендери), де незаба¬ 
ром помер. Укр. бурж. націона¬ 
лісти намагаються виправдати 
зрадництво М. і, всупереч істор. 
правді, зобразити його борцем за 
свободу України. Подібні нама¬ 
гання дістають гідну відсіч в укр. 
рад. історіографії. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 
2. К., 1979; Дядиченко В. А. Нариси 
суспільно-політичного устрою Ліво¬ 
бережної України кінця XVII — по¬ 
чатку XVIII ст. К., 1959. 

О. І. Путро. 
МАЗЕР (англ. тазег, скорочено 
від тісго\уауе атрІіПсаІіоп Ьу 
зіітиіаіесі етіззіоп о£ гасііаііоп — 
підсилення мікрохвиль шляхом 
стимульованого випромінювання) 
— загальна назва квантових гене¬ 
раторів і підсилювачів радіочас¬ 
тотного та надвисокочастотного 

МАЗЕР 

Ю. М. Мажуга. 

М. М. Мазай. 

Мазаччо. Фрагмент 
фрески «Чудо з ста¬ 
тором» у капелі Бран¬ 
каччі в церкві Санта- 
Марія дель Карміне у 
Флоренції. Між 1425 
і 1428. 
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МАЗЕРЕЛЬ 

А. Л. Мазлумон. 

О. Ю. Мазуренко. 

Ф. Мазерель. Сирена. 
Гравюра. 1928. 

діапазонів. До М. належать, зо¬ 
крема, молекулярні генератори 
та квантові парамагн. підсилювачі 
й генератори. 
МАЗЕРЄЛЬ (Масерел; Мазегееі) 
Франс (ЗО.VII 1889, Бланкенбер- 
ге, Зх. Фландрія — 4.1 1972, 
Авіньйон, Франція) — бельг. гра¬ 
фік і живописець. Член Компар¬ 
тії Бельгії. В 1907—08 навчався в 
АМ у Генті. З 1909 жив у Франції, 
під час 1-ї світової війни — в Швей¬ 
царії, де створив цикл антивоєнних 
малюнків (співробітничав з Р. 
Ролланом у газ. «Листок»). У 
своїй творчості був близький до 
експресіонізму. Твори: цикли — 
«Хресний шлях людини» (1918), 
«Мій часослов» (1919), «Місто» 
(1925), «Від чорного до білого» 
(1939), «Танок смерті» (1941), 
«Юність» (1948); іл. до творів Ш. 
Де Костера, Р. Роллана та ін.; 
пейзажі, портрети, мозаїки тощо. 
В 1935 і 1937 відвідав СРСР. Іл. 
див. також на окремому аркуші 
до ст. Бельгія, т. 1, с. 448—449. 
Літ.і Богемская К. Г. Франс Мазе¬ 
рель. М., 1975. 

МАЗГНА (Мазіпа) Джульєтта (н. 
22.11 1921, поблизу Болоньї)—італ. 
кіноактриса. Навчалася в Рим. 
ун-ті, з 1942 виступала в драм, 
театрі. В кіно — з 1948. Осн. ролі 
зіграла у фільмах реж. Ф. Феллі- 
ні: «Вогні вар’єте» (1950), «Доро¬ 
га» (1954, в рад. прокаті «Вони 
блукали по дорогах»), «Шахрайст¬ 
во» (1955), «Ночі Кабірії» (1956), 
«Джульєтта і духи» (1965). Го¬ 
ловна роль у телефільмі «Каміл- 
ла» (19/7, 4 серії). Створила образ 
«маленької людини», яка вірить 
у добро, незважаючи на жорсто¬ 
кість навколишньої дійсності. 
МАЗЛУМОВ Аведикт Лук’янович 
| ЗО.XI (12.XII) 1896, Сімферополь 
— ЗО.IX 1972, Москва] — рад. 
біолог, селекціонер цукр. буряків, 
акад. ВАСГНІЛ (з 1956), Герой 
Соціалістичної Праці (1965). У 
1923 закінчив Воронезький с.-г. 
ін-т. З 1922 працював на Рамон- 
ській дослідно-селекційній стан¬ 
ції (Ворон, обл.), перетвореній 
(1959) на Всерос. н.-д. ін-т цукр. 
буряків і цукру. М. особисто і в 
співавторстві вивів 52 сорти і гібри¬ 
ди цукр. буряків. М. нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Державна премія 
СРСР, 1946, 1952. Ленінська пре¬ 
мія, 1965. 
МАЗбВІЯ — історична область 
Польщі в середній течії Вісли та 
нижній течії Нарева і Бугу. Назву 
дістала від найменування племені 
чазовшан, які розселилися тут у 
9—11 ст. На тер. М. з 10 ст. було 
самостійне князівство, з серед. 
13 ст.— дрібні феод, уділи. З 
1526 М.— під владою польс. ко¬ 
ролів. Тепер тер. М. включає Вар¬ 
шавське, частково Лодзинське і 
Бялистоцьке воєводства. Старо¬ 
винне місто М.— Плоцьк. 
« МАЗСЗВШЕ» (польс. Маго\У52е — 
М азові я) — польс. держ. нар. ан¬ 
самбль пісні і танцю їм. Тадеуша 
Сигетинського. Створений 1948 з 
нар. співаків і танцюристів Мазо- 
вії. В складі «Мазовше»— хоро¬ 
ва, танцювальна й інструм. гру¬ 
пи. В ансамблі збираються, об¬ 
робляються нар. пісні і танці, 
створюються нові. В його репер¬ 
туарі — також українські пісні й 

танці. Ансамбль неодноразово ви¬ 
ступав в СРСР (зокрема в Києві, 
Одесі, Львові, Чернівцях, Ялті, 
Сімферополі). 
Іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Ансамблі пісні і танцю, т. І, 
с. 448—449. 
МАЗбН (Магоп) Андре (7.1Х 
1881, Париж — 13-УII 1967, там 
же) — франц. філолог-славіст, 
член Академії написів і л-ри (з 
1941), іноземний член АН СРСР 
(з 1928) та ін. академій. Учився 
в Сорбонні й Празькому ун-ті. 
Викладав франц. мову в Харків, 
ун-ті (1905—08). Професор сло¬ 
в’ян. філології Страсбурзького 
університету (1919—23), Колеж 
де Франс (з 1924). Був віце-голо- 
вою Міжнародного комітету сла¬ 
вістів (1958—67). Автор праць з 
слов’ян, мовознавства: «Грамати¬ 
ка чеської мови» (1921), «Грамати¬ 
ка російської мови» (1943). Дослі¬ 
джував давню й класич. рос. л-ру. 
Написав працю «Слово о полку 
Ігоревім» (1940) та ін. Опубліку¬ 
вав цінні матеріали про О. Пуш¬ 
кіна, М. Гоголя, І. Гончарова, 
І. Тургенєва, Ф. Достоєвського 
та ін. Написав розвідки про укр. 
л-ру, серед них: «Марко Вов¬ 
чок в Італії» (1928), «Про Шев¬ 
ченка» (1962). Один з організато¬ 
рів і редактор журналу «Кєуііє 
СІЄ5 &ІШЄ5 зіауез» («Огляд слов’ян¬ 
ських студій»), що виходить у Па¬ 
рижі з 1921 року. 
Те.: Рос. п е р е к л,- Вид в сла- 
вянских язиках. М., 1958. 

В. Т. Коломієць. 
МАЗОХІЗМ—вид статевого збо- 
ЧбМНЯ. 

МАЗУРЕНКО Олексій Юхимо¬ 
вич [н. 7 (20). VI 1917, с. Ленінка, 
тепер Устинівського р-ну Кіро- 
вогр. обл.] — рад. військовий льот¬ 
чик, генерал-майор авіації, двічі 
Герой Рад. Союзу (1942, 1944). 
Член КПРС з 1942. В Рад. Армії 
з 1938. Під час Великої Вітчизн. 
війни — льотчик, командир авіа- 
ланки, старший льотчик-інструктор 
штурмової авіації ВМФ, коман¬ 
дир гвард. авіаполку ВПС Балт. 
флоту. Зробив бл. 300 бойових 
вильотів. Особисто потопив 8 во¬ 
рожих кораблів і в складі групи 
— 22. В 1952 закінчив Військ.- 
мор. академію. З 1972— у запасі. 
Нагороджений орденом Леніна, 
З орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. 
МАЗУРИ (польс. Магигу)—наз¬ 
ва і самоназва населення пн.-сх. 
районів Польщі; в минулому М.— 
етнографічна група поляків. За ре¬ 
лігією — переважно протестанти. 
Зберігають деякі діалектні особ¬ 
ливості в мові й специфічні риси 
в нар. одязі, житлі й мистецтві. 
МАЗУРКА (польс. тагиг) — 
польс. нар. парний танець. Виник 
у мазурів (звідси й назва) і став 
одним з найпопулярніших нац. 
танців; з 19 ст. поширився в Євро¬ 
пі як бальний танець. Темп швид¬ 
кий, муз. розмір 3/4 або 3/8. 
МАЗУРКОВИМ Олександр Рома¬ 
нович [н. 27.VIII (9.IX) 1913, 
с. Жабокрич, тепер Тульчин¬ 
ського р-ну Війн, обл.] — укр. 
рад. літературознавець, педагог, 
академік АПН СРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1944. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Закінчив Війн, 
пед. ін-т/1941). В 1945—50 — заст. 

директора Війн. пед. ін-ту; 1950— 
58 — гол. ред. журн. <Радянська 
школа*. З 1951 — в Н.-д. ін-ті 
педагогіки УРСР. Друкується з 
1928. Автор праць з історії, тео¬ 
рії та методики укр. л-ри, історії 
педагогіки, літературознавства. До¬ 
слідник творчості, пед. поглядів, 
і революц.-просв. діяльності М. 
Чернишевського, М. Добролюбо- 
ва, М. Некрасова, Т. Шевченка, 
І. Франка, П. Грабовського, Лесі 
Українки. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани» і медалями. Дві¬ 
чі лауреат премії ім. К. Д. Ушин- 
ського, медаль А. С. Макаренка. 
Те.: Письменник і життя. К., 1958: 
Виховна сила художньої літератури. 
К., 1960; Зарубіжні фальсифікатори 
української літератури. К., 1961; 
Нариси з історії методики українсь¬ 
кої літератури. К., 1961; Метод і твор¬ 
чість. К., 1973. 
МАЗУРСЗК Юрій Антонович (н. 
18.VII 1931, Краснік, тепер Люб¬ 
лінське воєводство ПНР) — укр. 
і рос. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1976). Член КПРС 
з 1968. В 1955 закінчив Львів, 
політех. ін-т, 1960 — Моск. кон¬ 
серваторію. З 1963 — соліст Вели¬ 
кого театру СРСР. Партії: Онє- 
гін, Єлецький, Роберт («Євгеній 
Онєгін», «Пікова дама», «Іоланта> 
Чайковського), Скарпіа (<Тоска> 
Пуччіні), Родріго («Дон Карлос> 
Верді), Єскамільо («Кармен» Бі- 
зе), 'Андрій Болконський («Війна 
і мир» Прокоф’єва). Концертна 
діяльність (зокрема, концерти з 
творів укр. композиторів). Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
МАЗУРСЬКІ ОЗЄРА — система 
озер на Пн. Сх. Польщі. Об’єдну¬ 
ють понад 2500 озер заг. площею 
310 км2. Найбільші з них: Снярд- 
ви (106,6 км2), Мамри (104,5 км2), 
Негоцін (27 км2). Глиб, до 40 м. 
Сполучені між собою протоками 
й каналами. Мають стік у ріки 
Віслу та Преголю. Судноплавство, 
рибальство. На берегах — ку¬ 
рорти;^ район туризму. 
МАЗУТ (тюрк.) — залишок після 
відгонки легких і середніх фракцій 
нафти (бензину, лігроїну, гасу, 
дизельного палива). Темна рідина, 
густ. 890—1000 кг/ма, теплота зго¬ 
ряння 38—42 МДж/кг. Застосову¬ 
ють як рідке котельне паливо, 
для вироби, мастила, бітумів 
тощо. Крекінгом або гідруванням 
з М. одержують моторне паливо 
(бензин, дизельне паливо). 
МАЗЬ — м’яка лікарська форма 
для зовн. застосування. М. скла¬ 
дається з лікар, речовини і т. з. 
мазевої основи (вазеліну, лано¬ 
ліну, нафталану тощо). Кількість 
порошкуватих лікар, речовин у 
М. не перевищує 25% маси основи. 
М. мають не тільки місцеву, а й 
заг. .дію на організм. 
МАІ€ВСЬКЙЙ Микола Володи¬ 
мирович [29.^ (11^) 1823, с. 
Первіно, тепер Торжоцького р-ну 
Калінін. обл.— 11(23).И 1892, Пе¬ 
тербург, похований у Первіно] — 
рос. вчений-артилерист, засновник 
вітчизняної наукової школи баліс¬ 
тики, генерал від артилерії (1889), 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1878). З 
1858 — професор Михайловської 
арт. академії. Розробляв балісти¬ 
ку арт. снарядів. Відіграв важли¬ 
ву роль у запровадженні нарізних 
гармат у рос.;артилерії. 
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маТн — давнє плем'я і держава 
у Пд. Аравії (на Пн. сучас. Йєме- 
ну). Вперше д-ва М. згадувалася 
в складі коаліції великих родо¬ 
племінних об'єднань. Пізніше ви¬ 
никла незалежна д-ва М. (Міней- 
ське царство) з столицею в Іасілі, 
а потім у Карнаву (ймовірно, 5 ст. 
до н. е.). Основу економіки М. ста¬ 
новили транзитна торгівля пахо¬ 
щами і землеробство (використову¬ 
вали працю рабів). У політ, управ¬ 
лінні М. велику роль відігравали 
храми та значні купецькі родини, 
які обмежували владу царя. Бл. 
серед. 1 ст. до н. е. д-ву М. захо¬ 
пила д-ва Саба (у Пд. Аравії). 
МАЇС — те саме, що й кукурудза. 
МАЙАМІ— місто на Пд. Сх. США, 
у штаті Флоріда. Порт на узбереж¬ 
жі Атлантичного ок., у гирлі р. 
Майамі, залізнична станція, аеро¬ 
порт міжнар. значення. 365,1 тис. 
ж. (1975). Розвинуті маш.-буд., 
радіоелектронна, швейна, харч., в 
т. ч. тютюнова пром-сть. Ун-т. Клі¬ 
матичний курорт; центр туризму. 
Засн. 1836. У травні 1980 в негри¬ 
тянських кварталах М. відбулися 
заворушення, викликані расовою 
дискримінацією, які були жорсто¬ 
ко придушені поліцією, нац. гвар¬ 
дією та расистами. 
МАЙАНО (Маіапо) — родина 
італ. архітекторів, скульпторів та 
різьбярів. Джуліано да М. 
(1432, Майано, Тоскана — 17.Х 
1490, Неаполь) — архітектор. Спо¬ 
рудив Палаццо Спанноккі в Сієні 
(з 1473), собор у Фаенце(1474—86). 
Прикрашав їх різьбленням на де¬ 
реві та інтарсією. Бенедетто 
да М. (1442, Майано, Тоскана — 
24.IX 1497, Флоренція) — скульп¬ 
тор і архітектор. Навчався у брата 
Джуліано, з яким часто працю¬ 
вав разом. Твори: кафедра в церк¬ 
ві Санта-Кроче у Флоренції (1472 
—76). Автор портретів П. Мелліні, 
1474, Нац. музей, Флоренція; 
Філіппо Строцці, бл. 1490, Лувр, 
Париж. Спорудив Палаццо Строц¬ 
ці у Флоренції (з 1489), портик 
церкви Санта-Марія делле Граціє 
в Ареццо (бл. 1490). 
МАЙ БОРОДА Володимир Яко¬ 
вич [23.IV (5. V) 1852, с. Дубровка, 
тепер с. Дубровиця Ковельського 
р-ну Волин. обл.— 4 (17).IX 1917, 
Петроград] — укр. і рос. співак 
(бас). У 1879 закінчив Петерб. 
консерваторію. В 1880—90, 1892— 
1906—соліст Марийського (Петер¬ 
бург), 1890—92 — Великого (Моск¬ 
ва) театрів. Партії: Голова («Ніч 
проти різдва» Римського-Кор 
сакова), Гонець («Тарас Бульба» 
Кюнера), Сусанін («Іван Сусанін» 
Глинки), Мефістофель («Фауст» 
Гуно). М.— відомий камерний спі¬ 
вак, виконував укр. нар. пісні і 
твори укр. композиторів (зокрема, 
брав участь у ювілейному концер¬ 
ті М. Лисенка в Петербурзі, 1904). 

7. М Лисенко. 

Майданек. Мавзолей, у якому похо¬ 
вано огтянки в’язнів концтабору. 

МАЙ БОРОДА Георгій Іларіоно- 
вич [н. 18.XI (1.ХІІ) 1913, хутір 
Пелехівщина, тепер село Глобин- 
ського р-ну Полтав. обл.] — укр. 
рад. композитор, музично-громад¬ 
ський діяч, нар. арт. СРСР (з 1960). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
В 1941 закінчив Київ, консервато¬ 
рію (клас композиції Л. Ревуцько- 
го). У творчості М. переважає ге¬ 
роїко-патріотична тематика, мо¬ 
нументальні симф. і муз.-драм, 
форми. Твори: опери —«Милана» 
(1957), «Арсенал» (1960), «Тарас 
Шевченко» (1954), «Ярослав Муд¬ 
рий» (1973); кантата «Дружба на¬ 
родів» (1948), вокально-симф. пое¬ 
ма «Запорожці» (1954); 3 симфо¬ 
нії (1940, 1952, 1976), симф. пое¬ 
ми «Лілея» (1939, за Шевченком), 
«Каменярі» (1941, за Франком), 
«Гуцульська рапсодія» (1949, 2-а 
ред., 1952), «Король Лір» — симф. 
сюїта з музики до однойм. трагедії 
Шекспіра (1959), концертний трип¬ 
тих для голосу з оркестром (1969), 
концерт для скрипки з оркестром 
(1977); хори, романси (на тексти 
Пушкіна, Шевченка, Франка, Ле¬ 
сі Українки, Міцкевича, Блока, 
Сосюри, Тичини та ін.); пісні, 
обробки нар. пісень, музика до 
кінофільмів. В 1952—58 викла¬ 
дав у Київ, консерваторії муз.- 
теор. дисципліни. В 1967—68 був 
головою правління Спілки компо¬ 
зиторів України. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 7—9-го скликань. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Трудового Червоного Прапора, 
Дружби народів. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1963. 
Літ.: Гордійчук М. М. Георгій Іларіо- 
нович Майборода. К.. 1963; Зінькевич 
О. С. Георгій Майборода К., 1973. 
МАЙБОРОДА Платон Іларіоно- 
вич (н. 1 .ХІТ 1918, хутір Пелехів¬ 
щина, тепер село Глобинського р-ну 
Полтав. оол.) — укр. рад. компо¬ 
зитор, нар. арт. СРСР (з 1979). 
Брат Г. І. Майбороди. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. В 1939— 
41 навчався в Київ, консерваторії 
(клас Л. Ревуцького), яку закінчив 
1947. Твори: для симф. оркестру — 
«Героїчна увертюра» (1947); во¬ 
кально-симфонічні — ораторія 
«Дума про Дніпро» (1954), поема 
«Тополя» (1966, за Шевченком), 
кантата «Полтава» (1974); думи — 
«Кров людська — не водиця» 
(1960), «Партизанська дума»( 1963); 
хори та масові пісні (понад 200): 
про знатних людей Рад. Украї¬ 
ни — «Про Марію Лисенко», «Про 
Марка Озерного», «Про Олену 
Хобту» та ін. Особливо популярні' 
ліричні пісні —«Розлягалися тума¬ 
ни», «Пісня про Дніпро», «Любов 
моя», «Білі каштани», «Київський 
вальс», «Гімн братерству» (1954), 
«Колгоспний вальс», «Ми підем, 
де трави похилі» (1955), «Якщо 
ти любиш» (1959), «Рідна мати 
моя» («Пісня про рушник»), «Піс¬ 
ня про вчительку», «Моя стежи¬ 
на»; обробки народних пісень, 
музика до кінофільмів (у т. ч. 
«Гроза над полями». 1958; «Літа 
молодії», 1959; «Дмитро Горицвіт», 
1961; «Люди не все знають», 1964). 
драм, вистав (понад 20). Наго¬ 
роджений орденом Леніна. Держ. 
премія СРСР, 1950. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1962. 
Літ.: Гордійчук М. Платон Іларіоно- 
вич Майборода. К., 1964: Кузик В. 
Платон Майборода. К.. 1978. 

МАЙДАН — селище міського 
типу Міжгірського р-ну Закарп. 
обл. УРСР, за 45 км від залізнич. 
ст. Воловець. 1,6 тис. ж. (1980). 
3-д пластмас, лісництво. 2 заг.- 
осв. школи, мед. амбулаторія, 
клуб, б-ка. Пам’ятка дерев’яної 
архітектури — Миколаївська церк¬ 
ва (18 ст.). Відомий з 16 ст. 
Іл. с. 306. 
МАЙДАНА (Маібапа; Антоні о 
(н. 25.Х 1916, Енкарнасьйон) — ді¬ 
яч комуністичного руху Парагваю. 
Н. в сім’ї вчителя. За фахом — 
педагог. З 1936 — член Парагвай¬ 
ської КП (ПКП). У 1940 — член 
комісії ЦК ПКП з політ, освіти. 
З 1943 — член ЦК ПКП, з 1949 — 
Політкомісії ЦК ПКП, з 1953 — 
секретар, 1957—67 — 2-й секретар 
ЦК ПКП. В 1944—46 і 1958—77 — 
в ув’язненні. У 1971 заочно обра¬ 
ний головою ПКП. З червня 1978 — 
1-й секретар ЦК ПКП. 
МАЙДАНЕК — нім.-фашист, 
концтабір поблизу Любліна (Поль¬ 
ща) 1940—44. Мав 5 філій. В М. 
одночасно утримувалося до 45 
тис. в’язнів з Польщі та ін. кра¬ 
їн, окупованих нім.- фашист, вій¬ 
ськами. За даними Нюрнберзького 
процесу, в М. було закатовано 
бл. 1,5 млн. військовополонених 
(гол. чином рад. і польських) і ци¬ 
вільного населення країн Європи. 
В М. діяло антифашист, підпілля, 
керівниками якого були поляк 
Михайлович, рад. військовополо¬ 
нені Л. Михайловський (з Києва), 
В. Дегтярьов (з Ростова), О. Альо- 
шин (з Москви). Після війни на 
території М. встановлено пам’ят¬ 
ник і споруджено мавзолей. 
МАЙДАНЕЦЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ 
— велике поселення початку піз¬ 
нього етапу трипільської культу¬ 
ри, виявлене в околицях с. Май- 
данецького Тальнівського р-ну Чер¬ 
кас. обл. Досліджується з 1972. 
Комплексне вивчення поселення 
(розкопки, аерофото- і геомагніт¬ 
на зйомки) дало змогу встановити 
його розміри — бл. 300 га, кіль¬ 
кість жител — 1575 (розміщених 
переважно за коловою системою), 
в’їзди в поселення, майдани. Роз¬ 
копано залишки громад, будинків, 
ремісничих майстерень гончарів, 
ткачів тощо. Деякі глинобитні бу¬ 
динки (площею бл. 500 м2 і біль¬ 
ше) мали не менше двох поверхів, 

МАЙДАНЕЦЬКЕ 
ПОСЕЛЕННЯ 

Г. ї. Майборода. 

П. І. Майборода. 

Б. да Майано. Портрет 
П. Мелліні. Мармур. 
1474. Національний му¬ 
зей. Флоренція. 

20 УРЕ. т 6 
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МАЙДАНЕЦЬКІ 
СЕЛЯНСЬКІ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1905 

Ю. Р. Майєр. 

М. Майєрова. 

*ЗЇ*• ЧР' 

Майдан. Миколаївська 
церква. 18 ст. 

Майорці стрункі: 
1 — неповне суцвіття; 
2 — повне суцвіття. 

горищне приміщення і складне 
планування. В кожному будинку 
мешкала велика патріархальна 
сім’я. Загальна чисельність жи¬ 
телів М. п. могла становити 
15—20 тис. чол. Датується М. п. 
кінцем 3-го тис. до н. е. 
Літ.: Шмаглій М. М., Дудкін В. П., 
Зіньковський К. В. Про комплексне 
вивчення трипільських поселень. «Ар¬ 
хеологія». 1973, N° 10. 

М. М. Шмаглій. 

майданЄцькі СЕЛЯНСЬКІ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1905 — антипо- 
міщицькі виступи селян с. Майда- 
нецького (тепер Тальнівського 
р-ну Черкас, обл.). В червні 1905 
під впливом с.-д. агітації відбувся 
виступ селян на бурякових план¬ 
таціях. Селяни поряд з економіч¬ 
ними висунули й політ, вимоги. 
Вночі проти 28.XII 1905 (10.1 1906) 
селяни зупинили роботу цукровар¬ 
ні, а вранці розгромили її, винокур¬ 
ний з-д і поміщицьку економію. 
В село прибув загін драгунів. 60 
селян — учасників заворушень — 
було віддано до суду, з них 48 за¬ 
суджено до тюремного ув’язнен¬ 
ня та ін. покарань. 
МАЙЄР (Меуег) Ернст Герман 
(н. 8. XII 1905, Берлін)— нім. ком¬ 
позитор, музикознавець (НДР). 
Член СЄПН з 1963. Член Академії 
мистецтв НДР. Навчався у Вищій 
муз. школі та ун-ті в Берліні. 
З 1929 свою діяльність пов’язав 
з робітн. муз. рухом у Німеччині. 
В 1933 емігрував до Великобрита¬ 
нії. З 1948 — в НДР, з того ж 
року — професор Ін-ту музико¬ 
знавства при ун-ті ім. Гумбольдтів 
(Берлін). Твори: опера «Лицар уно¬ 
чі» (1973), ораторія «Мансфельд- 
ська» (1950), кантати — «Політ 
голуба» (1952), «Ворота Бухенваль- 
ду» (1959), «Ленін сказав» (1970); 
симфонічні, камерно-інструмен¬ 
тальні, вокальні твори. Музико¬ 
знавчі праці. 
МАЙЄР (Мауег) Рудольф (13-Х 
1837, с. Нова Господа, тепер За¬ 
хідно-Чеської обл.— 12.VIII 1865, 
с. Лоучим, тепер тієї ж обл.) — 
чес. поет. Належав до літ. оточен¬ 
ня Я. Неруди. Кращі твори М. 
пройняті патріотичним звучанням 
і пов’язані з нац.-визв. рухом 
(вірші «Опівдні», «Нещасний наш 
народ» та ін.). З ліричних циклів 
виділяються «Вечірні тіні», «Нічні 
сонети» та ін. Першу збірку «Вір¬ 
ші» видано після смерті М.— 1873. 
Цікавився укр. поезією і фолькло¬ 
ром, що позначилося й на його 
творчості (вірші «Козацька», «Ук¬ 
раїна» та ін.). Окремі поезії М. 
перекладено укр. мовою. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. К., 1964; [Вірші]. 
В кн.: Слов'янське небо. Львів, 1972. 

„ В. А. Моторний. 
МАЙЄР (Мауег) Юліус Роберт 
(25.XI 1814, Гайльбронн — 20.ІН 
1878, там же) — нім. лікар і фізик. 
Закінчив Тюбінгенський ун-т 
(1838). В 1840—41 як корабельний 
лікар брав участь у плаванні на 
о. Яву. Під час подорожі помітив, 
що колір венозної крові матросів 
у тропіках світліший, ніж у пн. 
широтах. Звідси зробив висновок 
про зв’язок між споживанням ор¬ 
ганізмом харч, продуктів і утворен¬ 
ням у ньому тепла. Встановивши 
зв’язок між кількістю окислених 
продуктів в організмі людини і 
виконаною роботою, вперше сфор¬ 

мулював енергії збереження і 
перетворення закон, знайшов чис¬ 
лове значення механічного екві¬ 
валента тепла. Відкриття М. 
довгий час не визнавалося. 
МАЙЄРОВА (Маіегоуа) Марія 
(1 ЛІ 1882, м. Увалі — 16.1 1967, 
Прага) — чеська письменниця, 
нар. письменниця Чехословаччи- 
ни (1946). Член КПЧ з 1921. Перші 
романи «Дівоцтво» (1907), «Пло¬ 
ща Республіки» (1914) присвя¬ 
чені проблемам революційного ру¬ 
ху, долі жінки в буржуазному су¬ 
спільстві. Основний зміст романів 
«Найкращий світ» (1923), «Гребля» 
(1932), «Сирена» (1935), «Шах¬ 
тарська балада» (1938) — процес 
революціонізації суспільної свідо¬ 
мості людей праці. Романи «Бру- 
но» (1930), «Робінзонка» (1940) — 
для дітей та молоді. Автор зб. на¬ 
рисів про подорож до СРСР — «Пе¬ 
реможна хода» (1953, сюди увій¬ 
шов і нарис «Колгоспна Україна»). 
В 1925 у Празі познайомилася з П. 
Тичиною і сприяла виданню в пере¬ 
кладі чес. мовою його зб. «Ві¬ 
тер з України» (Прага, 1927). 
Те.: Укр. перек л.— Перемога. 

«Вітчизна», 1956, № 5; Рос. пе¬ 
ре к л.— Избранньїе произведения. 
М., 1952; Медальон. М., 1963; Пло- 
щадь Республики.— Лучший из миров. 
М., 1970. 
Літ.: Копистянська Н; Марія Майє¬ 
рова. В кн.: Сучасні письменники 
Чехословаччини. К., 1963; Шмелько- 
ва И. А. Мария Майєрова. Биобиб- 
лиографический указатель. М., 1962. 

В. 1. Шевчук. 
МАЙЗЕЛЬ Веніамін Михайлович 
[6 (20). VI 1900, Мінськ — 28.11 
1943] — укр. рад. вчений у галузі 
механіки, чл.-кор. АН УРСР (з 
1939). Закінчив харківські ін-ти — 
технологічний (1921), нар. освіти 
(1922) та нар. г-ва (1923). В 1925— 
27 працював у Вищій Раді Нар. 
Г-ва УРСР, пізніше викладав у 
вузах Харкова (зокрема, з 1933 — 
зав. кафедрою ун-ту), працював 
в ін-тах АН УРСР. Осн. праці — 
з гідродинаміки, турбомашино- 
будування і термопружності. 
МАЙКА (Меіое) — рід жуків 
род. наривникових. Жуки (довж. 
до 60 мм) темні з бронзовим або 
синім блиском, надкрила вкороче¬ 
ні. Розвиток із складним пере¬ 
творенням — гіперметаморфозом 
(див. Метаморфоз). З відкладе¬ 
них у грунт яєць виходять дрібні 
(довж. до 2 мм) личинки тріун- 
гуліни, які вповзають на квітки, 
заносяться бджолами у вулики, 
де вони розвиваються і зимують, 
живляться медом. Бл. 130 видів, 
пошир, майже в усіх частинах 
світу, з них в СРСР — 51 вид, 
у т. ч. в УРСР — понад 10, серед 
них найпоширеніші М. звичайна 
(М. ргозсагаЬаеиз) і М. синя (М. 
уіоіасеиз). М. завдають шкоди 
бджільництву. Заходи бо¬ 
ротьби: збирання і знищення 
дорослих жуків у районі пасіки, 
для знищення личинок у вуликах 
застосовують нафталін, розчини 
Фроу або метасаліцилату. 

В. М. Єрмоленко. 
МАЙКЕЛЬСОН (МісЬеїзоп) Аль¬ 
берт Абрахам (19.XII 1852, Стрель- 
но, тепер Стшельно, ПНР — 9.У 
1931, Пасадена, Каліфорнія) — 
амер. фізик, член Нац. АН США 
(1923—27 — президент), інозем¬ 
ний член АН СРСР (з 1926). Закін¬ 

чив Військово-мор. академію США 
(1873). У 1892—1929 — професор 
Чікагського ун-ту. Осн. праці — 
з фіз. оптики. В 1878—82 і 1924— 
26 провів вимірювання швидкості 
світла, які довгий час залишалися 
неперевершеними за точністю. За¬ 
стосовуючи винайдений ним ін¬ 
терферометр, експериментально 
довів незалежність швидкості світ¬ 
ла від швидкості руху Землі (див. 
Майкельсона дослід), порівняв 
довжину еталонного метра з дов¬ 
жиною світлової хвилі, дослідив 
надтонку структуру спектральних 
ліній. Визначав кутові діаметри 
зір. Винайшов спектральний при¬ 
лад високої роздільної здатності — 
т. з. ешелон Майкельсона. Нобе¬ 
лівська премія, 1907. 
МАЙКЕЛЬСОНА ДОСЛІД - 
дослід, метою якого було визна¬ 
чення впливу руху Землі на швид¬ 
кість поширення світла. Провів 
уперше 1881 А. Майкельсон за 
допомогою створеного ним інтер¬ 
ферометра. В М. д. інтерферо¬ 
метр розташовувався так, що одне 
з його плечей збігалося з напрямом 
руху Землі, а друге було перпенди¬ 
кулярним до нього. За гіпотезою 
про ефір (всепроникне середови¬ 
ще, в якому поширюється світло), 
що панувала у фізиці в 19 ст., по¬ 
ворот плечей інтерферометра на 
90° мав викликати зміну інтерфе¬ 
ренційної картини. Неодноразово 
повторюваний самим Майкельсо- 
ном та ін. вченими, М. д. давав 
негативний результат (зміщення 
інтерференційних смут не спосте¬ 
рігалося), що свідчило про неза¬ 
лежність швидкості світла у будь- 
якій інерціальній системі від¬ 
ліку від швидкості її руху. М. д. 
став одним з осн. дослідних 
фактів, які лягли в основу від¬ 
носності теорії. 
МАЙКОВ Аполлон Миколайович 
[23^ (4^1) 1821, Москва — 8 (20). 
III 1897, Петербург] — рос. поет. 
Друкуватися почав 1835. Перша 
зо. «Вірші» (1842). Демократични¬ 
ми настроями позначені поеми 
«Дві долі» (1845), «Машенька», 
« Панночка » (обидві — 1846), близь¬ 
кі до натуральної школи. Писав 
вірші про рос. природу («Весна», 
«Ластівки», «Пахне сіном над лу¬ 
гами» та ін.). В 50—60-х рр. стає 
прихильником теорії «чистого ми¬ 
стецтва». Автор віршів на істор. 
тематику — «Хто він?» (1868), 
«Біля труни Грозного» (1887), 
циклу «З слов’янського світу» та 
ін.; поем «Три смерті» (1857), 
«Смерть Люція» (1863), «Два сві¬ 
ти» (1871). Перекладач «Слова 
о полку Ігоревім» (1870), «Кримсь¬ 
ких сонетів» А. Міцкевича, біло¬ 
рус., серб, та новогрецьких нар. 
пісень. Клопотався про полегшен¬ 
ня становища засланого Т. Шев¬ 
ченка, присвятив йому вірш. Пое¬ 
зії М. перекладали укр. мовою 
П. Грабовський, В. Щурат та ін. 
Багато віршів М. покладено на 
музику. 
Те.: Избранньїе произведения. Л., 
1977; Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Грабовський П. Зібрання тво¬ 
рів, т. 1—2. К., 1959; [Вірші]. «Піо- 
нерія», 1939, N° 3. І. Д. Бажинов. 
МАЙКСЗП — місто, центр Адиг. 
а. о. Краснодарського краю. Роз¬ 
ташований на правому березі 
р. Білої (прит. Кубані), на авто- 
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моб. магістралі Туапсе — Усть-Ла- 
бінськ. Залізнична станція. 130 
тис. ж. (1980). Провідне місце в 
пром. комплексі міста посідає 
харч, пром-сть: м’ясний, мол. і 
харч, комбінати; з-ди — консерв¬ 
ний, винно-горілчаний тощо. Під¬ 
приємства лісової та деревооб¬ 
робної пром-сті, у т. ч. виробниче 
меблево-деревообробне об’єднан¬ 
ня «Дружба*. Маш.-буд. з-ди 
(вироби, металорізальних верста¬ 
тів, редукторів, лісосплавного 
устаткування тощо). Серед ін. 
підприємств — шпагатно-мотузко¬ 
ва, канатна, взут. та швейна ф-ки; 
з-ди: целюлозно-картонний, ду¬ 
бильних екстрактів. Майкопська 
ГЕС. У М.— пед. ін-т, Адиг. н.-д. 
ін-т економіки, мови, л-ри та істо¬ 
рії, 5 серед, спец. навч. закладів. 
Драм, театр, філармонія, істори- 
ко-краєзнавчий музей. М. засн. 
1858. 
МАЙКбПСЬКИЙ КУРГАН — 
великий (11 м заввишки) курган 
раннього бронзового віку на тери¬ 
торії м. Май копа Красно дар. 
краю. Розкопаний 1897. Виявле¬ 
но багате поховання вождя племе¬ 
ні (під розшитим золотими бляш¬ 
ками балдахіном) та його двох 
жінок. Біля похованого були по¬ 
ставлені дві золоті, 14 срібних та 
одна кам’яна посудини. На одній 
із срібних посудин зображено тва¬ 
рин і пейзаж, що нагадує обрис 
гір Кавказу. Це один з найдавні¬ 
ших картографічних малюнків. 
Серед знахідок — мідні шила, до¬ 
лота, сокири, кинджал тощо. Дея¬ 
кі прикраси (золота діадема, на¬ 
мисто, підвіска з бірюзи та ін.) 
свідчать про тісні зв’язки племен 
Пн. Кавказу з країнами Старо¬ 
давнього Сходу. Всі предмети 
з М. к. зберігаються в Ермітажі. 
Див.^також іл. т. 4, с. 241. 
МАЙМОНГД (Маітопісіез; справ¬ 
жнє ім’я — Мошебен Маймон, 
ЗО.ІІІ 1135, Кордова, Іспанія — 
13.ХІІ 1204, Фустат, побл. Каї¬ 
ра) — середньовічний євр. філо¬ 
соф, теолог і медик. У 1148 через 
реліг. переслідування переселився 
в Марокко, згодом у Палестину, 
Єгипет (1165). У своїх філософ, 
творах («Путівник для тих, хто ва¬ 
гається*, 1190, та ін.) намагався 
раціоналізувати іудаїзм, поєд¬ 
навши його з філософією Арісто- 
теля. Реліг. фанатики проголоси¬ 
ли М. єретиком і за допомогою 
інквізиції 1234 спалили його кни¬ 
ги, а його ім’я піддали анафемі. 
Твори М. справили значний вплив 
на розвиток схоластики 13—15 ст. 
МАЙН РІД (1818—83) — англ. 
письменник. Див. Рід Томас Майн. 
МАЙНб у праві — 1) Матері¬ 
альні блага, сукупність матеріаль¬ 
них благ, які є, насамперед, об’єк¬ 
том права власності і права опе¬ 
ративного управління, а також 
майнового найму договору, житло¬ 
вого найму договору тощо. Понят¬ 
тя «майно* ширше за поняття «ре¬ 
чі*. М.—це не лише річ або кілька 
речей, а й гроші та цінні папери. 
Відмінність у правовому режимі 
окремих видів М. зумовлює осо¬ 
бливості їхнього правового регу¬ 
лювання. Так, правила, які ви¬ 
значають правовий режим держ. 
власності, не поширюються на осо¬ 
бисту власність. 2) Сукупність 
майнових прав і обов’язків, що 

належать певній особі (т. з. актив 
і пасив). У цьому розумінні, напр*, 
визначається поняття «майно* при 
визначенні юрид. наслідків у разі 
реорганізації юридичної особи 
(ст. 37 ЦивК УРСР). У цьому ж 
розумінні в ряді випадків вжива¬ 
ється поняття «спадкове майно*. 
3) Сукупність лише майнових 
прав, що належать певній особі 
(актив). У цьому розумінні понят¬ 
тя «майно» вживається гол. чин. 
у правових нормах, спрямованих 
на захист будь-якого майнового 
права даної особи, напр., у нор¬ 
мах про охорону М. у випадках 
безвісної відсутності. 

„ _ Д. В. БобРова. 
майнового нАиму ДОГО¬ 
ВІР — угода, за якою одна сторо¬ 
на (наймодавець) зобов’язується 
надати другій (наймачеві) майно 
в тимчасове користування за плату. 
Передбачений гл. 5 Основ цивіль¬ 
ного законодавства Союзу РСР 
і союзних республік (в УРСР — 
гл. 25 ЦивК УРСР). Предметом 
М. н. д. є лише речі, що мають 
індивідуальні ознаки. Сторонами 
М. н. д. можуть бути як грома¬ 
дяни, так і соціалістичні орг-ції, 
якщо це не суперечить їхній право¬ 
здатності. Наймач з припинен¬ 
ням договору зобов’язаний повер¬ 
нути наймодавцеві ту саму річ. 
М. н. д. між громадянами на 
строк більше одного року уклада¬ 
ється в письмовій формі; між 
держ., кооп. і громад, орг-ціями — 
у письмовій ф<юмі, за винятком 
випадків, передбачених окремими 
правилами. Якщо М. н. д. укла¬ 
дено без зазначення строку, він 
вважається укладеним на невизна- 
чений строк, але не більше як 
на 10 років (особливі строки 
передбачено для житлового найму 
договору). В разі ненадання майна 
наймач має право витребувати йо¬ 
го, а також вимагати відшкодуван¬ 
ня збитків, завданих затримкою 
виконання договору, або вправі 
відмовитись від договору. Най¬ 
модавець зобов’язаний провадити 
за свій рахунок капітальний ре¬ 
монт зданого в найом майна, якщо 
інше не передбачено законом 
або договором, а наймач — своє¬ 
часно вносити плату за користу¬ 
вання майном, користуватися ним 
відповідно до договору, провади¬ 
ти поточний ремонт тощо. При 
переході права власності на зда¬ 
не в найом майно від наймодавця 
до ін. особи М. н. д. зберігає 
чинність для нового власника. 

М. І. Данченко. 
МАЙНОР (Міпог) Роберт (15.VII 
1884, Сан-Антоніо, Техас — 26.ХІ 
1952, Нью-Йорк) — амер. графік. 
Член Компартії США з 1920. Був 
редактором «Ліберейтор* («Тпе 
ЬіЬегаїог*) та «Дейлі уоркер* 
(«Оаііу \Уогкег*). У своїх творах 
виступав з критикою бурж. суспіль- 
ства^ паліїв війни. 
МАЙ НОТ (МіпоО Джордж Рі- 
чардс (2.XII 1885, Бостон — 25.11 
1950, Бруклін) — амер. патофізіо- 
лог і гематолог. У 1912 закінчив 
мед. школу Гарвардського ун-ту. 
З 1928 — професор цього ун-ту. 
Осн. праці присвячені питанням 
патофізіології і клініці анемічних 
станів. Розробив метод т. з. пе¬ 
чінкової терапії злоякісного не¬ 
докрів’я, що стимулювало вивчен¬ 

ня механізму цього захворювання 
і привело до відкриття вітаміну 
В12. Нобелівська премія, 1934 
(разом з У. Мерфі та Дж. X. 
Уїплом). 
МАИНЦ — місто в центр, частині 
ФРН, в землі Рейнланд-Пфальц. 
Розташований на р. Рейні поблизу 
впадіння в нього р. Майну. Вузол 
з-ць і автошляхів, річковий порт. 
183,5 тис. ж. (1975). Значний 
центр машинобудування (судно-, 
автомобіле-, вагонобуд., електро- 
тех. вироби). Підприємства хім., 
текст., деревообр., скляної, цем., 
поліграф., харчосмакової (особ¬ 
ливо виноробної) пром-сті. Центр 
торгівлі рейнськими винами. Ун-т 
(засн. 1477). Академія наук і л-ри, 
хім. ін-т т-ва Макса Планка. Ар- 
хіт. пам’ятки: романський собор 
Санкт - Мартін-унд-Санкт-Штефан 
(засн. у кін. 10 ст.), готичні церк¬ 
ви Санкт-Штефанскірхе (14 ст.), 
Кармелітеркірхе (13—14 ст.), ба- 
роккові церкви (18 ст.), замок 
курфюрстів (17—18 ст.). Музей 
Гутенберга. 
МАЙОЛІКА (італ. таіоііса, віл 
лат. Маіогіса — Майорка, Ма- 
льйорка) — вид керамічних виро¬ 
бів з кольорової грубозернистої 
випаленої глини, вкритих непро¬ 
зорою білою олов’яною глазур'ю 
(поливою). Іноді замість олов’я¬ 
ної поливи застосовують обливан¬ 
ня білою глиною (ангобом) — такі 
вироби складають групу напівма- 
йоліки, або нар. М. Для М. харак¬ 
терна масивність форм, яскравий 
блиск поливи, контрастне поєднан¬ 
ня кольорів. У 12 ст. вироби іспа- 
но-маврітанської М. (посудини, 
декоративні вази й плити) експор¬ 
тувались через о. Мальйорку до 
Італії та ін. країн, де набули в 14— 
18 ст. нових худож. ознак в про¬ 
дукції фабрик Урбіно, Фаенци, 
майстерень Губбіо, Сієни, Падуї 
(Італія), Німа, Ліона, Невера 
(Франція), Делфта (Голландія), 
Гданська (Польща), Гжелі, Яро¬ 
славля, Москви (Росія), Ніжи¬ 
на, Новгорода-Сіверського (Украї¬ 
на), а також Швейцарії, Німеччи¬ 
ни, Австрії. М. для облицювання 
стін застосовувалася в архітекту¬ 
рі Старод. Сходу (в Єгипті, Вавіло¬ 
ні, Ірані), Серед. Азії, Бл. Сходу; 
в Київ. Русі така М. була відома 
з 11 ст. В 17—19 ст. майолікові 
декоративні вставки та плити ство¬ 
рювали майстри Києва, Ніжина, 
Городні та Ічні (Чернігівщина). 
Найвизначнішими центрами укр. 
нар. М. є Опігиня (Полтавщина), 
Ічня, Ніжин (Чернігівщина), Ва¬ 
сильків, Дибинці (Київщина), Гни¬ 
лець, Головківка (Черкащина), 
Бубнівка, Бар (Вінничина), Смот- 
рич (Хмельниччина), Косів, Ко¬ 
ломия (Івано-Франківщина), Віль- 
хівка (Закарпаття). Серед сучас. 
митців укр. М.— М. Денисенко, 
В. Протор’єв, Д. Головко, 3. Флін- 
та, О- Безпалків, П. Ганжа та ін. 
Див. також Кераміка, Маврітан- 
ське мистецтво. Іл. с. 308. 

Ю. 77. Лащук. 
МАЙСЗЛЬ (Маіііоі) Арістід Жо- 
зеф Бонавентюр (8.XII 1861, Бань- 
юльс-сюр-Мер, Сх. Піренеї — 
27.IX 1944, там же) — франц. 
скульптор. У 1882—86 навчався 
в Школі красних мист. у Парижі. 
На творчість М. вплинув П. Го- 
ген. У ранній період виконував 

МАЙОЛЬ 

А. А. Майкельсон. 

Речі з Майкопеького 
кургану: 
1 — срібний прут балда¬ 
хіна з золотою фігур- 
К9Ю бика; 2 — золота 
діадема; 3 — срібний 
кубок з карбованим зо¬ 
браженням. 

Майка звичайна: 
і — самець; 2 — самка; 
З — тріунгулін; 4 — мо¬ 
лода личинка. 

20і 
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МАЙОНЕЗ 

Майоліка. 
О. Ф. Селюченко. Вер¬ 
шники. 1973. Село Опі- 
шня Полтавської обл. 
Н. і В. Протор'єви. 
Блюдо «Півень». 70-і 
рр. 20 ст. Місто Василь¬ 
ків Київської обл. 

А. Майоль. Помона. 
Бронза. 1907. Націо¬ 
нальна галерея. Прага. 

Г. І. Майсурадзе. Порт¬ 
рет І. Чичинадзе. 1853. 
Державний музей мис¬ 
тецтв Грузинської РСР. 
Тбілісі. 

ескізи до гобеленів. У 90-х рр. 
звернувся до скульптури в стилі 
модерн. Пізніші твори позначені 
пластичністю форми («Ніч», 1902— 
09; «Помона», 1907; «Бажання», 
1905—08; «Іль-де-Франс», 1920— 
25; «Венера з намистом», 1930). 
Автор пам’ятників художнику П. 
Сезанну (1912—25), композитору 
К. Дебюссі (1933). М. відомий та¬ 
кож як гравер і літограф. Твори 
зберігаються в музеях Парижа, 
Музеї образотворчих мист. ім. 
О. С. Пушкіна в Москві. 
Літ.: Петрончук О. К. Аристид Ма- 
йоль0 М., 1977. 
МАЙОНЕЗ (франц. шауоппаізе) — 
холодний соус з олії, сирих яєч¬ 
них жовтків та різних спецій. Є 
приправою до холодних страв з 
м’яса, птиці, риби або овочів. 
МАЙбР (Ма;|Ог) Тамаш (н. 26.1 
1910, Будапешт) — угор. актор, 
режисер і громадський діяч, нар. 
арт. УНР (з 1950). З 1942 — член 
Компартії Угорщини (з 1956— 
УСРП). 31945— директор (з 1962— 
гол. режисер) Над. театру в Буда¬ 
пешті. М. пропагував Станіслав- 
ського систему в угор. театрі. 
Поставив спектаклі «Трагедія лю¬ 
дини» Мадача (грав роль Люци- 
фера), «Бойове хрещення» Урба- 
на,«Молода гвардія»за Фадєєвим, 
«Любов Ярова» Треньова, «Фауст» 
Гете (грав роль Мефістофеля). 
Знімається в кіно. З 1947 — профе¬ 
сор Угор. вищої школи театр, 
і кіномистецтва. 
МАЙбР (від лат. та;|Ог — біль¬ 
ший, старший) — військ, звання 
старшого офіцерського складу в 
збройних силах більшості держав. 
У Росії чин М. існував 1698—1731 
і 1798—1884. В Рад. Збройних Си¬ 
лах військ, звання М. введено 22. 
IX 1935. Див. Звання військові. 
МАЙОРАН (Маіогапа) — рід ба¬ 
гаторічних трав або напівкущів ро¬ 
дини губоцвітих. Листки дрібні, 
довгасто-овальні з численними за¬ 
лозками. Квітки білі або червону¬ 
ваті, зібрані в колосовидні су¬ 
цвіття. Плід — горішок. 6 видів, 
поширених у країнах Середземно¬ 
мор’я. Культивують у країнах Пд. 
і Центр. Європи, США і КНР. В 
СРСР, у т. ч. й УРСР, 1 вид: М. 
садовий (М. Ьогіепзіз). Використо¬ 
вують як приправу в кулінарії і 
консервному виробництві, для ви¬ 
готовлення лікерів і наливок. З 
листків і квіток добувають запаш¬ 
ну ефірну олію. М.— добрий ме¬ 
донос, лікарська рослина. Урожай 
зеленої маси до 50 ц/га, насіння 
ЗО—50 кг/га. М. іноді включають 
до роду материнка. Іл. с. 311 
МАЙОРАТ (від лат. шаіог — 
старший) — 1) Порядок спадку¬ 
вання переважно нерухомого май¬ 
на (найчастіше землі), за яким 
воно передається старшому в роді 
або сім’ї. Принципи М. були вже 
в законах стародавньої Індії, Афін 
тощо. Види М.: сеньйорат — 
успадковує старший у роді; власне 
М. — успадковує старший з синів; 
примогенітура — успадко¬ 
вує син, що народився першим, 
а в разі його смерті — старший 
онук. За феодалізму М. існував 
у більшості країн Європи й засто¬ 
совувався при спадкуванні ленів. 
На тер. України, що перебувала 
під владою Польщі, М. застосо¬ 
вувався гол. чин. при спадкуван¬ 

ні земель великих магнатів (зем¬ 
лі укр. старшини передавались у 
спадщину без дотримування М.). 
2) Маєток, що передається за пра¬ 
вом майорату. 
МАЙОРДбМ (від лат. ша)ог 
сіопшз — старший по дому) — най¬ 
вища службова особа у франк¬ 
ській державі в кін. 5 — серед. 
8 ст. Спочатку призначався коро¬ 
лем і очолював палацове управлін¬ 
ня. З серед. 7 ст. М., що були най¬ 
більшими землевласниками, зосе¬ 
редили в своїх руках держ. владу. 
В 751 один з М., Піпін Короткий, 
захопив престол, поклавши поча¬ 
ток <дин. Каролінгів. 
МАЙОРІ — приморський кліма¬ 
тичний курорт на Ризькому 
узмор’ї, за 24 км від Риги. Части¬ 
на Юрмали. 
МАЙбРОВ Михайло Мусійович 
(10.1 1890 — 20.1 1938) — парт, і 
держ. діяч УРСР. Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1906. Н. в с. Ско¬ 
ро дному (тепер Гом. обл.) в сім’ї 
кравця. В 1906—17 вів парт, робо¬ 
ту в Києві, Катеринославі, Цари¬ 
цині, Саратові, Москві. Зазнавав 
репресій. У 1917 — член Київ, 
к-ту РСДРП(б), один з керівни¬ 
ків більшовицької фракції Київ. 
Ради робітн. депутатів. Учасник 
Жовтн. збройного повстання в 
Петрограді й Москві, Київського 
січневого збройного повстання 
1918. Під час австро-нім. окупації 
1918 — один з керівників парт, 
підпілля в Києві й Катеринославі, 
голова Всеукраїнського партій¬ 
ного тимчасового комітету, го¬ 
лова (з липня 1918) і член (з жовт¬ 
ня 1918) Київ, підпільного обл. 
к-ту КП(б)У. В 1919—20 — в Чер¬ 
воній Армії. З липня 1920 — на 
рад. і парт, роботі: голова Київ, 
губраднаргоспу (до жовтня 1922), 
перший секретар Одес. губкому 
КП(б)У (1922—23), заст. голови 
ЦКК КП(б)У — наркома РСІ 
УРСР (1927—ЗО), нарком поста¬ 
чання УРСР (1930—32), перший 
секретар Одес. обкому КП(б)У 
(1932—33). На XV—XVI з’їздах 
ВКП(б) обирався членом ЦКК 
ВКП(б). На І і III з’їздах КП(б)У 
обирався кандидатом у члени ЦК 
КП(б)У, на V конференції — чле¬ 
ном ЦК КП(б)У, на X—XI з’їздах 
КП(б)У — членом ЦКК КП(б)У. 
В 1932—33 — кандидат у члени 
Політбюро ЦК КП(б)У. Не раз 
обирався членом ВЦВЇС і ВУЦВК. 
Автор праць з історії партії. 

В. С. Левін. 
МАЙбРЦІ, майори (2іппіа) — рід 
одно- або багаторічних трав чи 
напівкущів родини складноцві¬ 
тих. Листки супротивні, цілісні. 
Суцвіття — кошики. Крайові квіт¬ 
ки (жіночі) язичкові, різноманітно¬ 
го забарвлення, середні (двоста¬ 
теві) — трубчасті, жовті. Плід — 
сплюснуто-тригранна сім’янка. 16 
—20 видів, пошир, на Пд. Зх. 
Північної Америки. В СРСР, у т. ч. 
на Україні, культивують як деко¬ 
ративні різні сорти М. струн- 
к и х (2. еіе^апз) з рожевими, чер¬ 
воними, оранжевими або фіолето¬ 
вими квітками. Іл. с. 306. 
МАЙРбНІС [справж. прізв. та ім'я 
—Мачюліс Йонас; 21.X (2.XI) 1862, 
маєток Пасандравіс,тепер Расейн- 
ського р-ну Лит. РСР — 28. VI 
1932, Каунас] — лит. поет, пред¬ 
ставник лит. нац. відродження. 

Вчився в Київ, ун-ті (1883—84). 
Друкуватися почав 1885. Перша 
зо. поезій —«Голоси весни» (1895). 
У віршах «Моя вітчизна», «Литва», 
«Стародавня пісня» та ін. оспіву¬ 
вав красу лит. природи, любов 
до батьківщини. Поеми «Молода 
Литва» (1907), «Наші злигодні» 
(1920) та ін. пройняті ідеями нац.- 
визвольного руху. В драматичній 
віршованій трилогії «Смерть Кей- 
стута» (1921), «Вітовт у хрестонос¬ 
ців» (1925), «Вітовт Великий — ко¬ 
роль» (1930) М. ідеалізував мину¬ 
ле Литви. Автор балад «Чичин- 
скас» (1919), «Юрате і Кастітіс» 
(1920) та ін. М. утвердив силабо- 
тонічне віршування у лит. поезії. 
Вірші М. перекладав П. Тичина. 
Те.: Рос. оере к л.— Избранное. 
М.і 1962. О. А. Шешельгіс. 
МАИСЕН — місто у НДР. Див. 

МАЙСТЕР — в СРСР адміні¬ 
стративно-технічний керівник і без¬ 
посередній організатор виробницт¬ 
ва та праці на виробничій дільни¬ 
ці. М. дільниці підлягає началь¬ 
никові цеху або начальникові змі 
ни (там, де вони є), при наявності 
значної кількості виробничих діль¬ 
ниць — старшому майстрові, який 
координує роботу не менше як 
трьох майстрів, у буд-ві — викон¬ 
робові. При безцеховій структурі 
управління виробництвом М. діль 
ниці підпорядкований безпосеред¬ 
ньо директорові (заступникові по 
вироби.) підприємства. Відповідно 
до законодавства М. має широкі 
права: проводить розміщення ро¬ 
бітників на дільниці; за згодою 
начальника цеху має право звіль¬ 
няти з роботи осіб, які система¬ 
тично порушують виробничу або 
трудову дисципліну; бере участь у 
присвоюванні робітникам тариф¬ 
них розрядів; рекомендує робітни¬ 
ків за високі виробничі показники 
до преміювання, ін. видів заохо¬ 
чення тощо. Поряд з цим М. відпо¬ 
відає за виконання плану вироби, 
підвідомчої дільниці і якість ви¬ 
готовленої продукції, за підвищен¬ 
ня продуктивності праці та зни¬ 
ження витрат на одиницю продук¬ 
ції; стежить за суворим додержан¬ 
ням прийнятої технології. Біль¬ 
шість М. є наставниками молоді 
(див Наставництво) 
МАЙСТЕР цеховйй (нім. Меі- 
зіег) — у середні віки дрібний еко¬ 
номічно самостійний виробник-ре 
місник, повноправний член це¬ 
ху. Працював у власній майстерні, 
мав у підпорядкуванні підмайст¬ 
рів і учнів. З розвитком ремісни¬ 
чого вироби, серед М. ц. поча¬ 
лося розшарування — розорення 
одних і збагачення інших. 
«МАЙСТЕРНЯ НАРбДНОТ ГРА¬ 
ФІКИ» — об’ єднання мекс. гра¬ 
фіків. Заснували 1937 в Мехіко 
Л. Мендес, П. О. Хіггінс та Л. Аре- 
наль при підтримці Д. Сікей- 
роса. «М. н. г.» склалася як ко¬ 
лектив майстрів нац.-демократич¬ 
ного реалістичного мист., який 
поставив перед собою завдання со¬ 
ціальної боротьби. Митці «М. н. г.» 
випускали антифашист, плакати, 
альбоми («Франкістська Іспанія», 
1938; «Чорна книга нацистського 
терору в Європі», 1943—44, та ін.). 
Серед представників — А. Бель 
тран, А. Гарсіа Бустос, А. Брано 
та ін. В 60-х рр. об’єднання розпа- 
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лося. В 1953 удостоєно Міжнар. 
премії Миру. 
Літ.: Полевой В. М. Искусство стран 
Латцрской Америки. М., 1967. 
МАИСУР — місто на Пд. Індії, в 
штаті Карнатака. Вузол з-ць. 
355,6 тис. ж. (1971). Один з цент¬ 
рів текст, пром-сті Шовкоткацька 
ф-ка, підприємства рисоочисної, 
олійницької та хім. галузей. Уні¬ 
верситет. 
МАЙСУРАДЗЕ Георгій (Григорій) 
Іванович [6 (18).VI 1817, с. Цінан 
далі,теперТелавськ. р-ну Груз.РСР 
— 6 (18).VI 1885, Кутаїсі] — груз. 
живописець. Один із засновни¬ 
ків груз. реалістичного живопису. 
Був кріпаком поета О. Чавчавадзе, 
який 1837 дав йому відпускну. В 
1837—44 навчався в петерб. АМ 
у К. Брюллова. З 1850 жив у Ку¬ 
таїсі. Твори: портрети — А. Багра- 
тіоні (1839), І. Чичинадзе (1853), 
Н. Абуладзе (60-і рр. 19 ст.) та 
ін. В АМ навчався разом з Т. Шев¬ 
ченком. 
МАЙСЬКИЙ Іван Михайлович 
|7 (19).І 1884, м. Кирилов, тепер 
Вологодської обл.— 3-ІХ 1975, 
Москва] — рад. дипломат, історик, 
акад. АН СРСР (з 1946). Член 
КПРСз1921. В 1902 за участь у 
революц. русі виключений з Пе¬ 
терб. ун-ту і висланий до Омська. 
Учасник революції 1905—07. В 
1908—17 — в еміграції (1912 за¬ 
кінчив Мюнхенський ун-т). З 
1922 — на дипломатичній роботі, 
зокрема 1932—43 — посол СРСР 
у Великобританії, 1943—46 — заст. 
нар. комісара закорд. справ СРСР. 
З 1946 — на наук, роботі. Праці 
М. присвячені проблемам зовн. 
політики СРСР, профес. рухові 
на Заході, англ. робітн. рухові, 
історії Німеччини, Японії, Фінлян¬ 
дії, Китаю, Іспанії. Автор мемуа¬ 
рів. 
Те.: Воспоминания советского посла. 
Война. 1939-1943. М., 1965; Воспо¬ 
минания советского дипломата. 1925 — 
1945 гг. М., 1971. 

МАЙФЕТ Григорій Йосипович 
[19.VII (ІЛЧИ) 1903, м. Ромни, 
тепер Сум. обл.— 13.IX 1975, 
м. Печора, Комі АРСР] — укр. 
рад. літературознавець і критик. 
Закінчив Полтав. ін-т нар. освіти 
(1924). В 1931—34 викладав зару¬ 
біжну л-ру в Полтав. пед. ін-ті. 
Почав друкуватися 1925. Дослі¬ 
джував укр. та зарубіжні л-ри, но¬ 
велістику, питання перекладу. 
Окремими виданнями вийшли пра¬ 
ці: < Матеріали до характеристики 
творчості П. Г. Тичини» (1926), 
«Природа новели. Збірка перша» 
(1928), «Природа новели. Збірка 
друга» (1929), «,,Мені однаково" 
та його відтворення в англійсько¬ 
му і німецькому перекладах» 
(1929). Л. М. Коваленко. 
мАйя — індіан. народ у Мексіці 
(п-ів Юкатан; 650 тис. чол., 1978) 
і в Белізі (15 тис. чол.). Мова 
М. належить до сім’ї мов майя- 
кіче. За релігією М.— формально 
католики, але фактично у них збе¬ 
рігаються пережитки дохристиян¬ 
ських вірувань. Осн. заняття су- 
час. М.— землеробство. М.— твор¬ 
ці однієї з найдавніших цивіліза¬ 
цій Америки, що існувала на тер. 
сучас. пд.-сх. Мексіки, Гондурасу 
і Гватемали. Поряд з ацтеками 
та інками М. до колонізації досяг- 
ли найвищого серед індіанців сту¬ 

пеня розвитку. В 1-му тис. н. е. у 
М. з’явилися міста з кам’яними 
спорудами (відомо понад 100 міст). 
Найбільші з них: Тікаль, Копан, 
Чічен-Іца, Угималь, Паленке, 
Кірігуа. В 9 ст. більшість міст М. 
загинула, можливо, внаслідок 
вторгнення очолених тольтеками 
індіан. племен. У 10 ст. на Юката- 
ні виникла нова майя-тольтекська 
д-ва, яка згодом розпалася на не¬ 
залежні міста-держави. Сусп. лад 
був рабовласницьким із значними 

Золоті накладки для очей і рота. 

пережитками родових відносин. Па¬ 
нівне становище в суспільстві нале¬ 
жало військ, знаті і жерцям, які 
експлуатували землеробів і рабів. 
У М. були розвинуті ремесло і тор¬ 
гівля. Вони створили свою писем¬ 
ність (див. Майя письмо). Володі¬ 
ли знаннями в галузі медицини, 
астрономії, математики тощо. Про 
високий рівень архітектури М. 
свідчать залишки міст. Ступінчасті 
піраміди з храмами на вершині 
і палаци прикрашалися колонами, 
стилізованими фігурами людей і 
тварин, кам’яними скульптурами, 
орнаментом. У М. було розвинуте 
образотворче мистецтво (фрески, 
живопис, худож. розпис на кера¬ 
міці). У серед. 16 ст. на Юкатан 
вторглись ісп. конкістадори. По¬ 
над 100 років М. мужньо відстою¬ 
вали свою незалежність. Колоніза¬ 
тори по-варварському знищували 
пам’ятки культури М. Жорстока 
експлуатація викликала ряд по¬ 
встань проти ісп., а потім мекс. 
урядів (зокрема в період 1847— 
1904). Іл. с. 312. 
Літ.: Народи Америки, т. 2. М., 1959; 
Кузьмищев В. Тайна жрецов майя. 
М., 1968; Кинжалов Р. В. Культура 
древдих майя. Л., 1971. 
МАЙЯ — в інл. філос. системах, 
зокрема у Веданті, — божествен¬ 
на творча сила, а також синонім 
ілюзорності всього, що сприйма¬ 
ється . 
МАЙЯ ПИСЬМСЗ — давнє ієро¬ 
гліфічне письмо індіанців майя. 
Існувало від початку н. е. до забо¬ 
рони його ісп. церквою в 16 ст. 
Збереглися численні написи М. п. 
на стелах, кераміці, фресках тощо. 
Майя мали й розвинуту л-ру (пере¬ 
важно релігійну). Величезну кіль¬ 
кість рукописів майя 1563 спалили 
завойовники-іспанці, вціліло ли¬ 
ше три — т. з. Дрезденський, Мад- 
рідський і Паризький. Спроби де¬ 
шифрувати М. п. зарубіжні вче¬ 
ні почали ще з серед. 19 ст. Рад. 
учений Ю. В. Кнорозов довів, що 
М. п. складається з ідеографічних 
знаків (для слів і морфем), фо¬ 
нетичних знаків та детермінативів 

'(покажчиків групи понять). У 50— 
70-х рр. він дешифрував М. п. і 
переклав рос. мовою пам’ятки пи¬ 
семності майя. Іл. с. 312. 
Літ.: Кнорозов Ю. В. Письменность 
индейцев майя. М.— Л., 1963; Кноро¬ 
зов Ю. В. Иероглифические рукописи 
майя. Л., 1975. 
МАК (Рагауег) — рід одно-, дво- 
та багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин родини макових. Листки пе¬ 
реважно перистороздільні. Квітки 
одиночні, великі, яскраво забарв¬ 
лені або білі, на довгих квітконо¬ 
сах. Плід — коробочка. Понад 
100 видів, поширених у Євразії 
та Африці. В СРСР — понад ЗО 
видів, з них в УРСР — 10. В куль¬ 
турі найпоширеніший М. сно¬ 
творний (Р. зотпІЇегит) — 
однорічна рослина з прямостоя¬ 
чими стеблами (до 120 см заввиш¬ 
ки) і довгим стрижневим коре¬ 
нем. Вирощують М. у багатьох кра¬ 
їнах світу як олійну, лікарську 
та декоративну рослину. Розріз¬ 
няють сорти М. олійні й опійні. 
Насіння М. олійного містить (у 
% на суху речовину) олії 40—56, 
протеїну 20—24, вуглеводів бл. 
19, клітковини 6—10. Макова олія 
широко використовується в харч, 
та кондитерській пром-сті. Коро¬ 
бочки олійного М. містять алка¬ 
лоїд морфін, який застосовують V 
медицині як знеболювальний засіб. 
На Україні М. олійний вирощу¬ 
ють у Дніпроп., Хмельн., Полтав., 
Харківській та Війн. обл. Урожай 
насіння 6—8 ц/га, сухих коробо¬ 
чок — 3—7 ц/га. Поширені на Ук¬ 
раїні сорти М. олійного: Голубий 
ювілейний, Лубенський 7, Маяк, 
Новинка 198, Старт. Іл. с. 313. З 
М. опійного добувають опій. Його 
вирощують в СРСР в Кирг. РСР. 
Літ.: Федорченко К. Ф. Воздельїва- 
ние масличного мака в колхозах Ук- 
раиньї. К., 1967; Олійні та ефіроолій¬ 
ні культури. К., 1970; Бугай С. М. 
Рослинництво. К., 1978. 
МАКАЙоНОК Андрій Єгорович 
(н. 12.XI 1920, с. Борхів, тепер 
Рогачовського р-ну Гом. обл.) — 
білорус, рад. драматург, народний 
письменник БРСР (з 1977). Член 
КПРС з 1945. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Друкуватися почав 
1946. Перша багатоактна драма 
«На світанку» (1951) — про бо¬ 
ротьбу патріотів Франції за мир 
і нац. незалежність країни. Автор 
комедій «Вибачайте, коли ласка!» 
(1953), «Щоб люди не журилися» 
(1958), «Лявониха на орбіті» (1961), 
«Таблетку під язик» (1972), «Свя¬ 
та простота» (1976), «Погорільці», 
«Вірочка» (обидві — 1970). П’єса- 
памфлет «Затюканий апостол» 
(1969) — про мораль і звичаї4 
капіталістичного світу; трагіко¬ 
медія «Трибунал» (1970) — про 
героїзм рад. людей у роки Великої 
Вітчизн. війни. П’єси М. йдуть 
у театрах України. Перекладач 
творів О. Корнійчука, М. Заруд- 
ного, О. Коломійця. Нагородже¬ 
ний орденами Жовтневої Револю¬ 
ції, Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, «Знак Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перскл.— Вибачайте, 
коли ласка! К., 1954; Рос. перекл. 
— Затюканньїй апостол. М., 1973. 
Літ.: Вишневская И. Комедия на ор- 
бите. М., 1979. В. Я. Буран. 
МАКАК, макака (Масасиз, сино¬ 
нім Масаса) — рід нижчих вузь- 
коносих мавп. Довж. тіла 34 — 
75 см, маса до 18 кг, довж. хвос- 

МАКАК 

М. М. Майоров. 

І. М. Майський. 

А. Є. Макайонок. 

«Майстерня народної 
графіки». А. Кінтерос 
Мати-індіанка. Гравю¬ 
ра на лінолеумі. 1957. 
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МАКАО 

А. С. Макаренко. 

Макаріос III. 

О. Г. Макаров. 

та у різних видів різна (у деяких 
його немає). Голова кругла, 
лицьова частина виступає вперед 
помірно. Є защічні мішки. Кінців¬ 
ки п’ятипалі, з нігтями. Волося¬ 
ний покрив жовтого, бурого, корич¬ 
невого та ін. кольорів. Стадні, 
деревні або наземні тварини. Жив¬ 
ляться плодами, листям, насінням, 
дрібними тваринами. Самка після 
5—7 міс. вагітності народжує 1 
маля. Пошир, у Пд.-Сх. Азії, ли¬ 
ше 1 вид М.— магот (М. зуіуа- 
пиз) пошир, у Пн. Африці та Пд. 
Європі. З М. найвідоміші: ре¬ 
зус (М. пшіаииз), лапундер (М. 
петезігіпиз), М. яванський (М. 
ігиз) га ін. М. часто використо¬ 
вуються як лабораторні тварини в 
бюл., медичних та космічних 
експериментах. М. левохвостий 
(М. зііепиз) та деякі ін. зникаючі 
види включені до Червоної книги. 
Іл. с. 312. Г. П. Зіневич. 

МАКАО—територія на узбережжі 
Пд.-Китайського м.; див. Аоминь. 
МАКАПАГАЛ (Масарадаї) фелі- 
сісімо (н. 5.ХІІ 1914, Сан-Хуліа- 
но, пров. Нуева-Есіха) — діяч 
комуністичного руху Філіппін. Н. 
в сел. сім’ї. З 1932 — учасник 
сел. руху. В 1938 вступив до КП 
Філіппін (КПФ). Під час япон. 
окупації країни (1941—45) очолю¬ 
вав партизан, загін. У 1945 — один 
з ініціаторів створення блоку пат¬ 
ріотичних партій і орг-цій — Де¬ 
мократичного альянсу. В 1948— 
51 орав участь у збройній боротьбі 
селян проти уряду. В 1951 — 55 
—- в ув’язненні. В 1959 створив 
Вільний союз селян у пров. Нуе¬ 
ва-Есіха. З 1967 — член ЦК КПФ 
З 1970 — генеральний секретар 
ЦК КПФ. 
МАКАР (парт, псевд. Жвіфа Олек¬ 
сандра Михайловича; 1877, Оде¬ 
са — 8.VII 1961, Москва) — учас¬ 
ник боротьби за владу Рад на Ук¬ 
раїні. Член КПРС з 1899. Н. в 
сім’ї вчителя. Учасник революц. 
подій 1905—07 в Одесі. В 1907— 
17 — в еміграції. Закінчив мед. 
ф-ти Одес. і Базельського ун-тів. 
У квітні 1917 повернувся в Росію, 
з червня 1917 — член Одес. к-ту 
РСДРП(б), редактор газ. <Голос 
пролетария> і « Солдате кая 
мьісль». У 1918 — член Одес. рев- 
кому, комісар охорони здоров’я, 
комісар преси Румчероду. З бе¬ 
резня 1918 — на парт., держ. і 
дипломатичній роботі, зокрема, 
1922—24 — голова ЦКК КП(б)У 
— нарком РСІ УРСР. З 1949 
— персональний пенсіонер. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
МАКАР А Арсен Мартинович [18 
(31).І 1916, с. Луб’янка, тепер 
Бородянського р-ну Київ. обл.— 
17.IV 1975, Київ] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі металознавства і тех¬ 
нології зварювання металів, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1967). Після за¬ 
кінчення (1940) Київ, політех. 
ін-ту працював в Ін-ті електрозва¬ 
рювання ім. Є. О- Патона АН 
УРСР (1954—70 — заст. директо¬ 
ра). Осн. праці — з проблем зварю¬ 
вання металів плавленням, техно¬ 
логії і металургії зварювання вуг¬ 
лецевих, низьколегованих і лего¬ 
ваних конструкційних сталей то¬ 
що. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани», медалями. Премія ім. 
Є. О. Патона АН УРСР, 1970. 

М А КАРИБСЬКИЙ Олександр 
Іванович [3 (16).IV 1904, с. Муш- 
ковичі, тепер Духовщинського 
р-ну Смоленської обл.— 11Л7 
1979, Москва] — рад. вчений у 
галузі літакобудування, акад. АН 
СРСР (з 1968), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1957). Член КПРС з 
1943. Закінчив (1929) Моск. ви¬ 
ще тех. уч-ще ім. М. Е. Баумана. 
З 1927 працював у Центр, аеро¬ 
гідродинамічному ін-ті (1950—60 
— нач. ін-ту). З 1952 — одночасно 
професор Моск. фізико-тех. ін-ту. 
Праці в галузі міцності авіац. кон¬ 
струкцій. Положення, викладені 
в цих працях, стали основою для 
створення норм міцності вітчизн. 
літаків та ін. літальних апаратів, 
зокрема при великих швидкостях. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943. Ленінська 
премія, 1957. 
макАренка а. с. музЄй, 
Педагогічно-меморіальний музей 
А. С. Макаренка — держ. музей 
рад. педагога і письменника А. С. 
Макаренка. Відкрито 8.VII 1951 
в м. Кременчуці Полтав. обл. у 
будинку, де Макаренко жив і пра¬ 
цював 1905— 11 та 1917—19. В 
шести кімнатах музею розміщено 
бл. 1200 експонатів (1980), які 
розповідають про життя і багато¬ 
гранну діяльність Макаренка. Тут 
зібрано його твори, фотографії, 
особисту б-ку, речі, відтворено об¬ 
становку робочого кабінету й спаль¬ 
ні. Музей проводить наук.-дослід¬ 
ну та довідково-бібліографічну 
роботу. П. Г. Лисенко. 
МАКАРЕНКО Антон Семенович 
[1 (ІЗ).ІІІ 1888, м. Білопілля, те¬ 
пер Сум. області — 1.ІУ 1939, 
Москва] — рад. педагог і письмен¬ 
ник. Після закінчення Кремен¬ 
чуцького міського училища і пед. 
курсів при ньому (1905) вчителю¬ 
вав на Україні. В 1917 закінчив 
Полтав. учит. ін-т. У 1920 органі¬ 
зував побл. Полтави трудову коло¬ 
нію імені М. Горького для непов¬ 
нолітніх правопорушників. З кін¬ 
ця 1927 керував комуною імені 
ф. Е. Дзержинського, засн. в с-щі 
Новому Харкові (передмістя Хар¬ 
кова). В 1935—36 працював у Киє¬ 
ві заст. нач. відділу трудових 
колоній НКВС УРСР, 1936—37 
керував труд, колонією в Брова- 
рах. З 1937 жив у Москві, займаю¬ 
чись літ. і громадсько-педагогіч¬ 
ною роботою. Центр, проблемою 
пед. діяльності М. є виховання в 
умовах рад. суспільства всебічно 
розвинених і відданих Комуніс¬ 
тичній партії активних, свідомих 
борців за комунізм. Найважливі¬ 
шим у системі М. є положення про 
виховання в колективі і через ко¬ 
лектив. М. створив наук, методику 
виховної роботи з дит. колективом, 
поєднання навчання з продуктив¬ 
ною працею, моральним, фіз. і 
естетичним вихованням. Багато 
зробив для розвитку рад. теорії 
сімейного виховання. У тісному 
зв’язку з питаннями рад. педаго¬ 
гіки М. розглядав проблеми ети¬ 
ки. Свій досвід і пед. погляди 
М. втілив у творах «Марш 30-го 
року» (1932), «Педагогічна поема» 
(1933—35), «Книга для батьків» 
(1937), «Прапори на баштах»(1938), 
статтях «Про комуністичну етику», 
«Комуністичне виховання і пове¬ 

дінка» та ін. Значний вплив на літ. 
творчість М. мала творчість Мак¬ 
сима Горького, його листи і осо¬ 
биста дружба з ним. їхнє листуван¬ 
ня почалося в липні 1925, перша 
зустріч відбулася 1928, коли М. 
Горький відвідав колонію у Куря- 
жі. В літ. творчості М. широко 
представлені укр. тематика, укр. 
фольклор, гумор. Твори М. пе¬ 
рекладено о багатьма мовами наро¬ 
дів світу. Його пед. досвід впрова¬ 
джується в рад. школі, здобув ви¬ 
знання в соціалістичних країнах. 
Пед. спадщину М. використовують 
прогресивні педагоги багатьох 
зарубіжних країн. 
Те.: Собрание со чине ний, т. 1—5. М., 
1971; Избранньїе педагогические сочи- 
нения, т. 1—2. М., 1978; Трудовое 
воспитание. Минск, 1977; У к р. пе¬ 
ре к л.— Твори, т. 1—7. К., 1953— 
55_; Марш ЗО Р9ку.— ФД-1.— З істо¬ 
рії комуни імені Ф. Е. Дзержинського. 
К., 1972; Педагогічна поема. К., 1977; 
Про комуністичне виховання. К.. 
1978; Книга для батьків. К., 1980 
Літл А. С. Макаренко, кн. 1—9. 
Львов, 1949—74; Ніжинський М. П. 
Життя і педагогічна діяльність А. С. 
Макаренка. К., 1967; Нежинский 
Н. П. А. С. Макаренко и педагогика 
школьї. К., 1976; Гетманец М. Ф. 
А. С. Макаренко и концепция нового 
человека в советской литературе 20— 
30-х годов. X., 1978- 

М. П. Ніжинський. 
МАКАРЕНКО Микола Омеляно¬ 
вич (4.II 1877, с. Москалівна, тепер 
Роменського р-ну Сум. обл.— 
1936, Київ) — укр. рад. мистецт¬ 
вознавець і археолог. Закінчив 
Центр, уч-ще технічного малюван¬ 
ня Штігліца в Петербурзі та петерб. 
Археол. ін-т (1902). В 1902— 
19 працював у Ермітажі, 1920— 
25 — директор Київ, музею зх. 
та сх. мистецтва; 1920—29 — спів¬ 
робітник історико-філологічно- 
го відділу Української Академії 
наук. Основні праці; «Художні 
скарби Ермітажу» (1916), «Музей 
мистецтв Української Академії 
наук» (1924), «Орнаментація ук¬ 
раїнської книжки XVI—XVIII ст.> 
(1926), «Борзненські емалі й ста¬ 
рі емалі України» (1928), «Біля 
чернігівського Спаса» (1928), 
«Скульптура і різьбярство Київ¬ 
ської Русі передмонгольських ча¬ 
сів» (1930), «Маріупольський мо¬ 
гильник» (1933). 
МАКАРІВ — селище міського ти¬ 
пу Київ. обл. УРСР, райцентр, за 
25 км від залізнич. ст. Бородянка. 
6,6 тис. ж. (1980). На поч. 17 ст. 
в М. було збудовано фортецю як 
опорний пункт польс.-шляхет. вла¬ 
ди для придушення антифеод. ру¬ 
хів. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) М. у складі Правобереж¬ 
ної України возз’єднано з Ро¬ 
сією. Рад. владу встановлено у 
лютому 1918. З 1956 М.— с-ще 
міськ. типу. У селищі — льоно- 
обр., мол.та хлібний з-ди, міжколг. 
буд. орг-пія, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Мед. уч-ще, середня та 
музична школи, лікарня. Будинок 
культури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
В М. народилися укр. і рос. пи¬ 
сьменник Д. С. Туптало. рад. 
поет С. М. Гордеев, багато років 
жив радян. поет Б. Д. Палійчук. 
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
зх. частині Київ. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 1,4 тис. км2. 
Нас. 50,5 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 68 населених пунктів, під- 
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порядкованих 2 селищним і ЗО М. став її першодрукарем. Тут вав гідрологічні особливості прот. 
сільс. Радам нар. депутатів, видав: «Служебник* (1508), «Ок- Босфор. У 1886—89 на корветі 
Центр — смт Макарів. Поверхня тоїх», або «Осмогласник» (1510), «Витязь» здійснив кругосвітню по- 
району рівнинна. Корисні копали- і «Четвероєвангеліє» (1512). дорож, під час якої провів океано- 
ни: торф, цегельно-черепичні гли- МАКАРЮС III (Махарю^, графічні дослідження у Тихому 
ни, піски, граніт, мергель. Річки— мирське ім’я — Михайло Хрісто- ок., 1894—96 — другу подорож 
Ірпінь (на пд.-сх. межі району) дулос Мускос; 13.VIII 1913, Па- навколо земної кулі. Розробив про- 
та Здвиж (обидві в бас. Дніпра), найя — 3.VIII 1977, Нікозія) — ект першого в світі потужного 
Грунти дерново-підзолисті в ком- держ. і церковний діяч Кіпру, криголама«Єрмак», на якому 1899 
плексі з глеюватими, світло-сірі Закінчив богословський ф-т Афін- здійснив плавання до ІПпіцберге- 
та сірі опідзолені. Розташований у ського (1943) та Бостонського ну, 1901 — до Землі Франца- 
зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, (1948) ун-тів. З 1948 — єпископ, Йосифа. З 1899 — гол. командир 

глава автокефальної православ- Кронштадтського порту. В 1904, 
ної церкви та етнарх (лідер) грец. після поч. рос.-япон. війни, при- 
громади на Кіпрі. Активний у час- значений команд. Тихоокеанським 
ник боротьби проти англ. пану- флотом. Загинув на броненосці 
вання, за незалежність Кіпру. В «Петропавловськ», що підірвав- 
1959—77 — президент Республіки ся на япон. міні. Наук, праці з 
Кіпр. військ.-мор. справи та океаногра- 
МАКАРОВ Олег Григорович (н. фії. У Кронштадті та Миколаєві 
6.1 1933, с. Удомля, тепер смт М. встановлено пам’ятники. Ім’ям 
Удомельського р-ну Калінінської М. названо острів у Карському м., 
обл.) — льотчик-космонавт СРСР, хребет на Курильських о-вах, мис 
двічі Герой Радянського Союзу на Новій'Землі, улоговину в центр. 
(1973, 1978). Член КПРС з 1961. частині Пн. Льодовитого океану. 
Після закінчення (1957) Моск. МАКАРОВА Тамара Федорівна 
вищого тех. уч-ща ім. М. Е. Бау- [н. 31.VII (13.VIII) 1907, Петер- 
мана працював у конструкторсько- бург] — рос. рад. кіноактриса, нар. 
му бюро. В загоні космонавтів — арт. СРСР (з 1950). Член КПРС 
з 1966. Разом з В. Г. Лазаревим з 1943. Закінчила Ленінгр. ін-т 
здійснив (27—29.IX 1973) політ на сценічних мист. (1930). З 1927 зні- 
космічному кораблі «Союз-12» як мається в кіно. Більшість ролей 
борт-інженер. Разом з В. О. зіграла у фільмах С. Герасимо- 
Джанібековим здійснив (10—16.1 ва. Серед них — Женя Охріменко 

вільха, дуб, липа, граб) займають 1978) політ у космічному просто- («Семеро сміливих», 1935), На- 
34,3 тис. га. рі. «Союз-27», на якому старту ва- таша («Комсомольськ», 1938), Гру- 
Найбільші підприємства району: ли космонавти, 11.1 зістикувався ня Шумиліна («Учитель», 1939), 
меблева ф-ка (с. Комарівка), спир- з пілотованим орбітальним комп- Ніна («Маскарад», 1941), Олена 
товий (с. Червона Слобода), льо- лексом «Салют-6» — «Союз-26» Кошова («Молода гвардія», 1948), 
нообр., мол., хлібний (Макарів) (Ю. В. Романенко і Г. М. Гречко)', Ганна Андріївна («Люди і звірі», 
та склоробний (Кодра) з-ди. Ком- екіпажі кораблів проводили спіль- 1962), архітектор Петрушкова 
бінат побутового обслуговування ні дослідження та експерименти. («Любити людину», 1972), Василь- 
(Макарів). Землеробство спеціалі- На землю М. повернувся з Джа- єва («Дочки-матері», 1975). З 1944 
зується на вирощуванні картоплі нібековим на кораблі «Союз-26». викладає у ВДІКу (з 1968 — про- 
та льону-довгунця. Тваринництво 27.XI — 10.XII 1980 разом з Л. Д. фесор). Нагороджена орденом 
мол.-м’ясного напряму (скотарст- Кизимом (див. т. 12, Додаток) і Леніна, ін. орденами. Держ. пре- 
во, свинарство). Площа с.-г. Г. М. Стрекаловим здійснив політ мія СРСР, 1941, 1947. 
угідь 1979 становила 82,7 тис. га, на косміч. кораблі «Союз Т-3». МАКАРСЗВСЬКИЙ Михайло Ми- 
у т. ч. орні землі — 70 тис. га. В Нагороджений 4 орденами Леніна, хайлович (1783—19.IX 1846, Га- 
М. р.— 19 колгоспів, 4 радгоспи, МАКАРОВ Олександр Максимо- дяч, тепер Полтав. обл.) — укр. 
дослідне г-во Укр. н.-д. ін-ту зем- вич [н. 12 (24). IX 1906, станиця письменник. Закінчив Полтавську 
леробства (с. Копилів), райсіль- Цимлянсьца, тепер місто Ростов, духовну семінарію. Працював до- 
госптехніка з виробничим відділен- обл.]^—рад. машинобудівник, двічі машнім учителем, з 1818 викладав 
ням. Автомоб. шляхів — 282 км, у Герой Соціалістич. Праці (1961, у Гадяцькій повітовій школі. Пи- 
т. ч. з твердим покриттям—221 км. 1976). Член КПРС з 1928. Закін- сати почав у 40-х рр. 19 ст. М.— 
У районі — 33 заг.-осв. та музична чив (1933) Ростовський мех. ін-т автор поем і віршів на етногр.- 
школи, мед. уч-ще (Макарів); інженерів залізнич. транспорту. З побутові та істор. теми (поеми 
50 лік. закладів, у т. ч. 5 лікарень. 1951 працює на Південному маш.- «Наталя, або Дві долі разом», 
51 будинок культури і клуб, кіно- буд. з-ді (Дніпропетровськ). Іні- «Гарасько, або Талан і в неволі») 
театр, 47 кіноустановок, 52 б-ки. ціатор впровадження на підприєм- та ін. Поеми М. вже після смерті 
Вс. Грузькому М. р. народився ва- стві нової техніки, прогресивної автора опублікував А. Метлин- 
тажок гайдамацького загону під технології і передових методів ський в <Южно-русском сборнике» 
час Коліївщини І. Бондаренко, праці. З 1978 — генеральний дирек- (1848). Окремо вийшли зб. віршів 
в с. Вишеві — укр. рад. письмен- тор виробничого об’єднання «Пів- «Мова з України» (1864) і «Поеми 
ник М. Я. Олійник, у с. Ніжило- денний машинобудівний завод». Михайла Макаровського» (Львів, 
вичах —укр. рад. поет О. М. Під- На XXII — XXV з’їздах Комуніс- 1899). Г. А. Нудьга, 
суха. В 1889—90 у с. Копилів при- тично'і партії України обирався МАКАРОНІЧНА ПОЕЗІЯ — жар- 
їздив рос. композитор П. І. Чай- членом ЦК. Депутат Верховної Ра- тівливі віршовані твори з великою 
ковський; збереглися залишки ди СРСР 6—10-го скликань. Наго- кількістю чужомовних слів або 
парку — пам’ятки садово-паркової роджений 5 орденами Леніна, ін. переінакшених на іноземний лад— 
архітектури 19 ст. У М. р. вида- орденами, медалями. Ленінська макаронізмів. Назва «макаронічна 
еться газ. «Ленінська зоря» (з премія, 1960. В. М. Чернов. поезія» з’явилася в 15 ст. в Іта- 
1932). _ В. Т. Лісовенко. МАКАРОВ Степан Осипович лії й означала поеми, в яких 
МАКАРІЙ (рр. н. і см. невід.) — [27.XII 1848 (8.1 1849), Миколаїв— пародіювалася зіпсована латинь, 
один з відомих південнослов’ян. 31.III (13.IV) 1904, поблизу Порт- Класичним зразком макаронічної 
першодрукарів 15—16 ст., ієромо- Артура] — рос. флотоводець, океа- поезії в укр. л-рі є монолог 
нах. Друкарства вчився у Вене- нограф, полярний дослідник, віце- троянського посла з четвертої час- 
ції. У 1493 заснував у м. Цетіньє, адмірал (1896). Після закінчення тини «Енеїди» І. Котляревського: 
столиці Зети (стара назва Чорно- 1865 мор. уч-ща в Ніколаєвську- «Енеус ностер магнус панус // і 
горії), друкарню, в якій було на- на-Амурі плавав на кораблях славний троянорум князь...», 
друковано «Осмогласник» (1493— Тихоокеанської ескадри. В 1871— Г. Ф. Семенюк. 
94, примірник цього видання є в 76 служив на Балтійському, 1876— МАКАРОННА ПРОМИСЛО- 
ЦНБ АН УРСР у Києві), «Псал- 79 — на Чорноморському флотах. ВІСТЬ — галузь харчової промис- 
тир» (1495) і «Молитовник» (1493— Під час рос.-тур. війни 1877—78 ловості, підприємства якої виго- 
95). М. другим після Ш. Фіоля вперше у світі застосував катери товляють макаронні вироби. Пер- 
друкував слов’ян, шрифтом — для мінних атак бойових кораблів шу макаронну ф-ку в Росії засно- 
кирилииею. Переїхав до Валахії; та торпеди. В 1881—82 досліджу- вано 1797 в Одесі. В 1913 в країні 

МАКАРОННА 
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О. М. Макаров. 

С. О. Макаров. 

Т. Ф. Макарова. 

Майоран садовий. 
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Майя письмо. Фраг¬ 
мент Дрезденського ру¬ 
копису. 

Макак левохвостий. 

було 39 макарон. підприємств. 
В роки Рад. влади М. п. розвива¬ 
ється високими темпами. Рекон¬ 
струйовано всі діючі ф-ки, значно 
збільшено їхні виробничі потуж¬ 
ності, збудовано ряд нових висо- 
комеханізованих підприємств. За 
випуском макаронних виробів 
СРСР посідає 2-е місце в світі 
(після Італії). В 1978 у країні ви¬ 
готовлено 1454 тис. т макарон¬ 
них виробів. На Україні діє 13 
макаронних ф-к, найпотужніші з 
них — Донецька, Дніпропетров¬ 
ська, Київська, Одеська. Крім того, 
працює 21 цех при хлібозаводах, 
харч, комбінатах тощо. За після¬ 
воєнні роки в республіці вперше 
було організовано випуск мака¬ 
ронних виробів у Закарп., Микол., 
Ровен., Черніг. областях. Обсяг 
вироби, макаронних виробів в 
УРСР 1978 становив 283,3 тис. т 
(1940 — 79,4 тис. т, 1965 — 222,4 
тис. т, 1975 — 255,6 тис. т). У ма¬ 
каронній пром-сті СРСР застосо¬ 
вуються механізовані потокові лі¬ 
нії, впроваджується автоматиза¬ 
ція виробничих процесів. 
МАКАРбННІ ВЙРОБИ (від італ. 
шассЬегопі — макарони) — харчо¬ 
ві вироби з прісного пшеничного 
тіста вологістю 12—13%. Бувають 
вироби трубчасті (макарони, ріж¬ 
ки, пір’я), ниткоподібні (вермі¬ 
шель), стрічкоподібні (локшина) і 
фігурні (напр., вушка, зірочки); 
довгі (15—20 см), необмеженої дов¬ 
жини і короткі (1,5—15 см). Є М. в. 
у вигляді тонких зрізів (довжиною 
0,1—0,3 см). Крім того, М. в. 
розрізняють залежно від якості 
борошна і виду додаткових ком¬ 
понентів (напр., яєць або яєчного 
порошку). Відзначаються добрими 
смаковими якостями, високою по¬ 
живністю і калорійністю (1,5 кДж 
на 100 г виробів), їх можна збері¬ 
гати протягом кількох місяців. 
При виготовленні М. в. спочатку 
замішують круте тісто, яке далі 
на спеціальних машинах ріжуть 
(локшина), штампують (фігур¬ 
ні вироби) або пресують (ін. ви¬ 
роби). Потім сирі М. в. піддають 
повітряній обробці в тунельних, 
камерних або ін. сушарках, після 
чого висушені вироби розфасову¬ 
ють і упаковують. З М. в. виготов¬ 
ляють різні страви. Див. також 
Макаронна промисловість. 
Літ.: Назаров Н. И. Технология ма¬ 
каронних издєлий. М., 1978. 

О. Т. Лісовенко. 
МАКАРТУР (МасАгІЇшг) Дуглас 
(26.1 1880, Літл-Рок, шт. Аркан¬ 
зас — 5.IV 1964, Вашінгтон) — 
амер. військ, діяч, генерал (1944). 
У 1903 закінчив Військ, академію 
СІЛА. Учасник 1-ї світової війни 
1914—18. У 1930—35—нач. штабу 
амер. армії. Під час 2-ї світової 
війни — командуючий збройними 
силами США на Далекому Сході 
(1941—42) і верховний команду¬ 
ючий союзними військами в пд.-зх. 
частині Тихого океану (1942—51). 
Одночасно з 1945 — команд, оку¬ 
паційними військами в Японії. 
В 1950—51 керував операціями 
збройних сил інтервентів в агре¬ 
сивній війні проти КНДР. У 1951 
в результаті невдач амер. військ у 
Кореї М. знято з усіх командних 
посад. 
МАКДРУШКА Остап (9.VIII 1867, 
м. Яворів, тепер Львів, обл.— 21. 

XI 1931, Львів) — укр. педагог 
і філолог. Закінчив Львів, ун-т 
(1894). У 1894—1905 учителював 
у Львів, та Коломийській гімна¬ 
зіях, з 1910 — директор Львів, жі¬ 
ночої учительської семінарії. Ав¬ 
тор праць з мовознавства («Склад¬ 
ня причасників у Галицько-Во¬ 
линській літописі», 1896; «Життя і 
значення О. Потебні», 1901; «Гра¬ 
матика Мелетія Смотрицького», 
1908) та з педагогіки. Написав та¬ 
кож кілька посібників з лат. та 
старогрец. мов для гімназій. 

П. Д. Тимошенко. 
МАКАРЧЕНКО Олександр Фе¬ 
дорович [9 (22).X 1903, м. Маріу¬ 
поль, тепер м. Жданов Донецької 
обл.— 5.VII 1979, Київ] — укра¬ 
їнський радянський нейрофізіо¬ 
лог, академік АН УРСР (з 1961), 
заслужений діяч науки УРСР 
(з 1965). Член КПРС з 1928. 
Закінчив Харківський мед. ін-т 
(1933). В 1937—39 — директор Хар¬ 
ків. ін-ту вдосконалення лікарів, 
1939—41 — Львів. мед. ін-ту; 
1942—52 — заступник наркома охо¬ 
рони здоров’я Тадж. РСР, відпо¬ 
відальний працівник апарату ЦК 
Компартії України, заст. міністра 
охорони здоров’я УРСР та СРСР; 
1950—53 — співробітник Київ, 
ін-ту вдосконалення лікарів; з 
1953 працював в Ін-ті фізіології 
ім. О- О. Богомольця АН УРСР 
(1955—66 — директор). Праці М. 
присвячені вивченню змін, нерво¬ 
вої системи при інтоксикації мар¬ 
ганцем, дослідженню біоелектрич. 
активності кори головного мозку 
при інфекціях та інтоксикаціях, 
вивченню взаємовідношень кори 
головного мозку і підкоркових 
утворів за нормальних і патологіч¬ 
них умов тощо. Нагороджений дво¬ 
ма орденами Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Премія ім. О. О. Богомольця АН 
УРСР, 1954. 
МАКАСАР — колишня (до 1970) 
назва м. Уджунгпанданг в Індоне¬ 
зії. 
МАКАСАРИ — народ, який живе 
на Пд. Зх. о. Сулавесі (Індонезія). 
Чисельність — 1,5 млн. чол. 
(1978, оцінка). Мова належить до 
індонезійських мов. За релігією — 
мусульмани. На о. Сулавесі М. 
переселилися на поч. 2-го тис. н. е. 
із зх. островів Індонезії або з ма¬ 
терика. Осн. заняття — землероб¬ 
ство і рибальство. 
МАКБЙТ (МасЬеіЬ; р. н. невід.— 
п. 15.VIII 1057, Ламфанен) — ко¬ 
роль Шотландії з 1040. Прийшов 
до влади після перемоги над коро¬ 
лем Дунканом І. Вів боротьбу про¬ 
ти феод, угруповань, які прагнули 
передати престол сину Дункана І 
— Малькольму. Вбитий у битві 
з останнім. Легенди про М. ляг¬ 
ли в основу трагедії В. Шекспіра 
«Макбет». 
МАКБРАЙД (МсВгібе) Шон 
(н. 27.1 1904, Пітермаріцбург, 
Пд. Африка) — політ, і громад, 
діяч Ірландії. За фахом юрист. 
Учасник боротьби за незалежність 
Ірландії. В 20-х рр.— один з ке¬ 
рівників Ірл. респ. армії. В 1947— 
58 — депутат ірл. парламенту. В 
1948—51 — міністр закорд. справ 
Ірл. Республіки. З 1973 — вер¬ 
ховний комісар ООН по Намібії. 
Брав участь у підготовці і роботі 
Всесвітнього конгресу (1973) і 

Всесвітнього форуму (1977) миро¬ 
любних сил у Москві. Нобелівська 
премія миру, 1974. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами», 1976. 
мАквіс, макія (франц. п^иіз, 
італ. шассЬіа) — угруповання рос¬ 
лин переважно з вічнозелених жор¬ 
стколистих і колючих чагарників 
та невисоких дерев (мирт, олеандр, 
ялівець, суничне дерево, дика фі¬ 
сташка та ін.). Зарості М. харак¬ 
терні для середземноморських кра¬ 
їн (поширені до вис. 700 м над 
р. м.). Аналоги М. трапляються 
у Сх. Азії та Пн. Америці (чапа- 
раль). М. виникають на місці 
кол. лісів і часто утворюють 
важкопрохідні зарості. 
макдГармід (Мак-Діармід; 
Масбіагтіб) Г’ю (справж. ім’я та 
прізв.— Крістофер Маррі Грів; 
11.VIII 1892, Ленгхолм, р-н Дам- 
фріс — 9.IX 1978, Едінбург, Шот¬ 
ландія) — шотл. поет і громад, 
діяч. Член Компартії Велико¬ 
британії з 1934. Писав шотл. діа¬ 
лектом і англ. мовою. Автор зб. 
«Перший гімн Леніну та інші вір¬ 
ші» (1931), «Другий гімн Леніну 
та інші вірші» (1935), «Пісня Сера¬ 
фима» (1973), «Соціалістичні пое¬ 
ми» (1978). Цикл «Битва триває» 
(1957) — про героїзм ісп. народу 
під час нац.-революц. війни 1936— 
39. Найзначніший прозовий твір — 
автобіогр. кн. «Щасливий поет» 
(1943). Збирач і дослідник шотл. 
фольклору. Збірка літературознав¬ 
чих праць «Метафізика і поезія» 
(1975). Популяризатор творчості 
Т. Шевченка, учасник шевченків¬ 
ських вечорів у Великобританії 
1961 та 1964. 
Те.: Рос. перек л.— О Ленине. 
[Уривок]. «Интернациональная лите- 
ратура», 1939, № 1. 
Літ.: Жуков Д. Постоянство. «Ино- 
странная литература», 1963, № 5. 

Р. П. Зорівчак. 

МАКДІВІТТ (Мак-Дівітт, МсБі- 
уіП) Джеймс (н. 10.VI 1929, Чіка- 
го) — астронавт США, бригадний 
генерал військ.-повітр. сил. У 
1959 закінчив Мічіганський ун-т, 
1960 — школу льотчиків-випробу- 
вачів на авіац. базі ВПС Едуардс, 
1961 — школу підготовки піло¬ 
тів для аерокосмічних досліджень. 
З 1962 — у групі астронавтів. 
З—7^1 1965 разом з Е. Уайтом 
здійснив політ на кораблі «Дже- 
міні-4», 3—13.III 1969 разом з Д. 
Скоттом та Р. Швейкартом — 
на кораблі «Аполлон-9» (див. 
<Аполлон>). 
М А К Дб Н А Л Ь Д (МасЦопаМ) 
Джеймс Рамсей (12.Х 1866, Лос- 
сімут, графство Морі, Шотлан¬ 
дія — 9.XI 1937, на шляху до Пд. 
Америки) — державний і політич¬ 
ний діяч Великобританії, один із 
засновників і лідерів Лейборист¬ 
ської партії. В 1894 вступив до 
Незалежної робітничої партії. В 
1900—12 — секретар Лейборист¬ 
ської партії (до 1906 — К-т ро- 
бітн. представництва). В 1924 і 
1929—31 — прем’єр-міністр 1-го і 
2-го лейбористських урядів. Під 
тиском рооітн. руху уряд М. 1924 
визнав СРСР і уклав з ним торг, 
угоду, а 1929 відновив диплома¬ 
тичні відносини, розірвані 1927, 
але загалом продовжував політи¬ 
ку консерваторів. У 1931—35 М. 
очолював т. з. нац. коаліційний 
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уряд, керівна роль у якому нале¬ 
жала консерваторам. 
МАК-ДбУЕЛЛ (МасБо^еП) 
Едуард (18.XII 1861, Нью-Йорк — 
23.1 1908, там же) — амер. компо¬ 
зитор і піаніст. Один із засновни¬ 
ків амер. профес. композиторської 
школи. За походженням шотлан¬ 
дець. Муз. освіту здобув у США, 
Франції та Німеччині. З 1888 жив 
у Бостоні. В 1896—1904 — профе¬ 
сор Колумбійського ун-ту (Нью- 
Йорк). Перший з амер. компози¬ 
торів використовував індіанський 
фольклор (< Індіанська сюїта», 
1895). Твори: 3 симф. поеми, 2 
концерти для фортепіано з оркест¬ 
ром, сонати для фортепіано («Ге¬ 
роїчна», 1895; «Норвезька», 1900; 
Кельтська», 1901), фп. сюїти, пое¬ 
ми, етюди, хори, пісні. 
М А К-Д V Г А Л Л (МсОоияаІІ) 
Уїльям (22.VI 1871, Ланкашір — 
28.XI 1938, Дарем, США) — англо- 
амер. психолог. Засновник ідеалі¬ 
стичної, біологізаторської течії в 
сучасній бурж. психології, т. з. 
гормічної психології. Спочатку зай¬ 
мався медициною й біологією. 
Брав участь в антропологічних ек¬ 
спедиціях, працював в експери¬ 
ментально-психологічних і фізіо¬ 
логічних лабораторіях. У 1920 
переїхав у США. Професор ун-тів 
Гарвардського (1920—27) і Дьюка 
(1927—36). 
МАКЕДОНІЯ — історична об¬ 
ласть в центр, частині Балкансько- 
го п-ова. Першим історично відо¬ 
мим населенням М. були іллірійсь¬ 
кі та фракійські племена. В 5—2 
ст. до н. е. тут існувала д-ва Ма¬ 
кедонія Стародавня. В 6—7 ст. 
тер. М. заселили слов'яни. В 2-й 
чверті 9 ст. більша частина М. вхо¬ 
дила до Першого Болг. царства. 
В 9—10 ст. на тер. М. поширилося 
християнство. В 70-х рр. 10 ст. 
М. становила ядро Зх.-Болг. царст¬ 
ва, 1018 увійшла до складу Візан¬ 
тії, 1230 — Другого Болг. царства. 
В серед. 14 ст. М. захопила Сер¬ 
бія, в останній чверті 14 ст.— 
Османська імперія. Постійні за¬ 
воювання та переміщення різних^ 
етнічних спільностей створили на" 
тер. М. неоднорідний етнічний 
склад. Населення М. вело постійну 
боротьбу проти тур. завойовників 
(виступи гайдуків та ін.). В 1903 
в М. відбулося велике нац.-ви¬ 
звольне повстання. В результаті 
балканських воєн 1912—13 М. 
було поділено між Сербією (Вар- 
дарська М., тепер республіка Ма¬ 
кедонія в складі СФРЮ), Грецією 
(Егейська М.) і Болгарією (Пірін- 
ський край). 
МАКЕДОНІЯ, Соціалістична Рес¬ 
публіка Македонія — союзна рес¬ 
публіка у складі СФРЮ. Пл. 25,7 
тис. км2. Нас. 1836 тис. чол. (1978, 
оцінка). Столиця — м. Скоп’є. 
Вищим органом держ. влади Маке¬ 
донії є Скупщина республіки, що 
складається з 3-х палат — віча 
об’єднаної праці, віча місц. об’єд¬ 
нань і громадсько-політ. віча. Ком¬ 
петенція Скупщини визначена 
конституціями федерації та респуб¬ 
ліки. Виконавчу владу здійснює 
уряд— виконавче віче республіки. 
Більшу частину тер. займають се- 
редньовисокі гори, розділені між¬ 
гірними улоговинами й річкови¬ 
ми долинами. Район високої сейс¬ 
мічності. Клімат помірно конти¬ 

нентальний, на Пд.— середземно¬ 
морський. Гол. річка — Вардар, 
найбільші озера — Охридське, 
Преспа. На схилах гір — мішані 
ліси і чагарники, вище 2000 м — 
гірські луки. Осн. населення — ма¬ 
кедонці. Живуть також албанці, 
турки, серби, хорвати, чорногорці, 
болгари. Міське населення стано¬ 
вить 50%. Великі міста: Скоп’є 
(Скопле), Бітола, Прилеп. 
М. утворена на тер. Вардарської 
Македонії (див. Македонія, істор. 
обл.), яка 1918 у складі Сербії ста¬ 
ла частиною Королівства сербів, 
хорватів і словенців (з 1929 — 
Югославія). У квітні 1941 більшу 
частину . Вардарської М. окупува¬ 
ли війська монархо-фашист. ре¬ 
жиму в Болгарії, ін. райони — фа¬ 
шист. Італія. 11.Х 1941 під керів¬ 
ництвом Компартії Югославії на 
тер. М. почалася збройна визволь¬ 
на боротьба, яка стала складовою 
частиною Народно-визвольної вій¬ 
ни в Югославії (1941—45). Після 
вступу Рад. Армії на Балкани (в 
листопаді 1944) тер. М. було оста¬ 
точно визволено Народно-визволь¬ 
ною армією Югославії з участю 
військ уряду Вітчизн. фронту 
Болгарії. У квітні 1945 створено 
перший нар. уряд М. З 1945 М.— 
народна, з 1963 — соціалістична 
республіка в складі СФРЮ. 
М. в умовах соціалістич. буд-ва пе¬ 
ретворилась з агр. району на одну 
з важливих баз чорної і кольоро¬ 
вої металургії країни з розвинутою 
хім. пром-стю. На базі місц. мі¬ 
нерально-сировинних ресурсів роз¬ 
вивається гірничорудна пром-сть, 
представлена добуванням хромі¬ 
тів (перше місце в країні; перероб¬ 
ка їх у Скоп’є і Тетово), свинцево- 
цинкових (виплавка у Тітов-Веле- 
сі), марганцевих, мідних і заліз, 
руд, сурми, урану, магнезиту. Осн. 
центр чорної металургії і метало¬ 
обробки — Скоп’є. Енергетика ба¬ 
зується на місц. гідроресурсах — 
система ГЕС «Маврово», ГЕС на 
р. Црний Дрим. На відходах ви¬ 
роби. концентратів кольорових ме¬ 
талів діють підприємства неорга¬ 
нічної хімії. Традиційні галузі — 
текст, і харч., зокрема тютюнова. 
Є підприємства маш.-буд. і мета- 
лообр., буд. матеріалів, дерево- 
обр., шкіряно-взут. галузей. Роз¬ 
винуті кустарні промисли і ремес¬ 
ла. В с. г. переважає землеробство, 
осн. його осередки у міжгірних 
улоговинах. Товарні культури: тю¬ 
тюн, бавовник, мак, сезам, вино¬ 
град, ранні овочі й плоди; прод.— 
пшениця і кукурудза. В гірських 
районах — вівчарство, частково 
розводять велику рогату худобу, 
птицю. Лісове г-во. Туризм. 
У республіці запроваджено обо¬ 
в’язкове поч. навчання в рамках 
8-річної осн. школи для дітей 
віком від 7 до 15 років. На базі 
цієї школи будуються загальноосв. 
серед, школи — гімназії (строк 
навчання 4 роки) і профес. школи 
(1—3 роки навчання). Найбільші 
вузи: ун-т (засн. 1949; при ньо¬ 
му — екон. н.-д. ін-т) і пед. акаде¬ 
мія у Скоп’є. Македонська акаде¬ 
мія наук і мистецтв, нац. ін-т істо¬ 
рії, ін-ти фольклору, геології, 
ветеринарний — усі у Скоп’є, ін-т 
гідробіології у м. Охриді, ін-т 
бавовни у м. Струмиці, бл. 20 на¬ 
ук. т-в. У Скоп’є містяться нар. 

б-ка, б-ка ун-ту, б-ка ім. просвіти¬ 
телів братів Д. і К. Миладинових, 
істор. архів. Музеї: археол. (засн. 
1924), істор. (засн. 1926), худож. 
галерея (засн. 1948), етногр. (засн. 
1949) — усі у Скоп’є; у м. Охриді 
— істор. і худож. музеї. В Скоп’є 
працюють ви д-ва «Культура», 
«Просветно дело», «Македонська 
книга». Центр, друк, орган Соціа¬ 
лістич. Республіки Македонії — 
газ. «Нова Македонія». Радіо¬ 
мовлення македонською мовою — 
з 1944, телебачення — з 1964. 
Проблеми виникнення й періоди¬ 
зації македон. л-ри досі не дістали 
остаточного вирішення в працях 
учених різних країн. Важливу 
роль для розвитку македон. л-ри 
мала наук, діяльність К. Мисир- 
кова (1874—1926), який створив 
зразок македон. літ. мови, близь¬ 
кий до її сьогоднішньої фонетичної 
і морфологічної структури. Заснов¬ 
ником сучасної македон. поезії 
був перший у М. пролет. поет К. 
Рацин (1908—43). Революц.-пат¬ 
ріотичними тенденціями позначе¬ 
на творчість К. Неделковського 
(1912—41), М. Богоєвського (1919 
—42), В. Марковського (н. 1915). 
Осн. теми творчості письменників 
повоєнного часу — події визв. бо¬ 
ротьби народів Югославії під час 
2-ї світової війни, будівництво 
соціалістичного суспільства, ста¬ 
новлення нової людини. Серед 
поетів М.: С. Яневський, Б. Ко- 
неський, А. Шопов, Л. Каровський, 
Г. Тодоровський, Ц. Андреєвський, 
Є. Манев, А. Поповський та ін. В 
50—70-х рр. у літературі М. ут¬ 
верджуються жанри роману й 
повісті (С. Яневський, Д. Солев, 
С. Дракул, Й. Бошковський, Й. 
Леов, Г. Абаджієв, Ж. Чинго). 
В драматургії працюють В. Ільо- 
ський, К. Чашуле, Т. Арсовський; 
в дит. л-рі — В. Ніколеський, В. 
Подгорець, О. Николова. На Ук¬ 
раїні в перекладі укр. мовою вида¬ 
но зб.«Македонська новела»(1972), 
роман «Ясени» (1974) С. Янев- 
ського, кн. «Гайдуцька криниця» 
(1974) В. Подгорця, опубліковано 
добірку поезій у журн. «Всесвіт» 
(1975, № 8). На тер. М. зберегли¬ 
ся руїни міст (Стобі, Скупі, Ге- 
раклеї), які існували ще до 4—6 
ст. Середньовічна архітектура М. 
розвивалася під впливом Візан¬ 
тії: залишки циклопічних стін 
Скоп’є (535), замку царя Самуїла 
(поч. 11 ст.), фортеці в Струмиці 
(11 ст.), базиліка св. Софії в Охри¬ 
ді (бл. 1037—50). В 12—14 ст. в 
культовому буд-ві утвердився тип 
хрестово-купольного храму з од¬ 
нією (церква св. Михаїла і Гавриї- 
ла в Лесново, 1341) або п’ятьма 
(церква св. Пантелеймона в Нере- 
зі, 1164) верхами. Від часів тур. 
панування залишилися купольні 
мечеті, мінарети, баштоподібні жит¬ 
ла тощо. Від 18—19 ст. збереглися 
ансамблі монастирів (Іоанна Бі- 
горського, 1743) та зразки нар. 
житла. За роки нар. влади в М. 
реконструюють і споруджують но¬ 
ві міста. За проектом япон. арх. К. 
Танге після землетрусу 1963 відбу¬ 
довується місто Скоп’є. Серед спо¬ 
руд 60-х рр.— Будинок профспі¬ 
лок (арх. С. Брезовський), Істор. 
архів (арх. Г. Константиновський), 
Македонський нар. театр (арх. 
М. Крстоношич), усі — в Скоп’є; 

МАКЕДОНІЯ 

О. Ф. Макарченко. 

Ш. Макбрайд. 

Мак снотворний: 
1 — верхня частина 
рослин; 2 — плід; 
З — насінина. 
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МАКЕДОНІЯ аеропорт у Петровці (арх. Д. та Персії. За фглгппа II (правив етнічною належністю. 3) Півден- 

Т. Димитрови); комплекс на честь 359—336 до н. е.) М. перетворила- нослов’янська нація. Переважна 
загиблих у боротьбі з фашизмом у ся на одну з найсильніших балкан- більшість населення Соціалістич- 
Прилепі (арх. Б. Богданович), ських д-в. Перемігши антимаке- ної Республіки Македонії (СРМ) 
До найдавніших пам’яток образо- донську коаліцію грец. полісів в Югославії. Заг. чисельність в 
творчого мист. на тер. М. нале- у битві при Херонеї 338 до н. е., Югославії — 1194 тис. чол. (1971, 
жать фрески в храмі св. Софії в Філіпп II підкорив своєму впливо- перепис), з них у СРМ — 1142 тис. 
Охриді (серед. 11 ст.), та в церкві ві всю Грецію. Син Філіппа II чол. Говорять македонською мо- 
св. Пантелеймона в Нерезі (1164). Александр Македонський (правив вою. Віруючі М.— переважно 
З розвитком візант. мист. пов’яза- 336—323 до н. е.) розгромив у ре- православні, є й мусульмани (див. 
ні фрески майстрів Михаїла та зультаті сх. походів перс, д-ву Македонія, Соціалістична Респуб* 
Євтихія в церквах св. Климента й утворив на завойованих землях ліка Македонія), 
в Охриді (після 1295) та св. Геор- величезну монархію (розпалася МАКЕТ (франц. таяиеие, від 
гія в Старо-Нагоричино (1317— після його смерті). За еллінізму італ. тассЬіеІІа — начерк) — 
18). За тур. панування розвиток М. переживала період гострої 1) Об’ємно-просторове зображен- 
мист. на тер. М. майже припинив- кризи. Союзницька війна 220 — ня виробу, приладу та ін. звичай- 
ся. З 2-ї пол. 18 ст. на творчість 217 до н. е. М. з Етолійським но в зменшених розмірах для му- 
македонських живописців значний союзом за царя Філіппа V (пра- зею, навчальних цілей тощо. 2) М. 
вплив справило рос. і зх.-європ. вив 221—179 до н. е.) не відновила декорації — модель, що від- 
мист. (сім’я Фрчкоських, Дж. впливу М. над Грецією. Зміцнен- творює просторово-декораційне, а 
Зографський га Д. Андонов). В ня позицій Риму в Іллірії привело іноді й живописно-кольорове рі- 
сучас. М. поширені живопис, до зіткнення його з М. В резуль- шення тієї чи ін. картини май- 
скульптура, графіка, різні види таті трьох воєн (215—205, 200— бутньої вистави. Створення М. є 
декоративно-ужиткового мистецт- 197, 171—168 до н. е.) М. зазна- важливим етапом у процесі підго- 
ва. Для народної музики М. харак- ла поразки. В 148 до н. е. після товки спектаклю, допомагає ство- 
терні 2-голосий спів, інструм. придушення антирим. повстання рити композицію сценічного про- 
музикування. Серед муз. інстру- М. разом з Епіром та Пд. Іллірією стору, спланувати мізансцени. 
ментів: ударні — тапан, дарбука, було перетворено на рим. провін- 3) В архітектурі — оо’ємно- 
даїре; духові — шупелка, зурла, цію. і. А. Лісовий. просторове зображення (з піску, 
кавал; струнні — гусле, кара, МАКЕДОНСЬКА ДИНАСТІЯ — дерева, пластмас, картону тощо) 
дужен (смичкові), тамбура-шара- династія імператорів Візантії в в зменшеному масштабі існуючої 
кійє (щипковий). Гол. танц. форма 867—1056. Імператори М. д. за- чи проектованої споруди або ці- 
— хоро (танець-хоровод). Профес. хищали інтереси столичної знаті, лого ансамблю. За допомогою М. 
муз. культура почала розвиватись За правління М. д. до Візантії проектованої споруди перевіряють 
у кін. 19 — на поч. 20 ст. Перший було приєднано Пн. Сірію, части- і уточнюють композиційну узго- 
профес. композитор — А. Бадєв — ну Малої Азії, Верхню Месопота-' дженість її окремих частин і зв’я- 
учень М. Римського-Корсакова та мію, Болгарію. Було встановлено зок з навколишнім середовищем. 
М. Балакірєва. В 30-х рр. було тісні торг., дипломатичні, культур. На тер. України зображення М. 
покладено початок муз. освіти зв’язки з Київською Руссю. Гол. відомі з фресок 11—12 ст. У 18 ст. 
(муз. школи С. Арсич та ім. Мок- представники: Василій І Маке- Я. Погребняк зробив М., за яким 
раняца в Скоп’є). Серед компози- донянин (867—886) — засновник збудував Троїцький собор у м. 
торів 30—40-х рр.— С. Гайдов, династії, Константин VII Багря- Новомосковську (тепер Дніпроп. 
Ж. Фирфов. Композитори П. Бог- нородний (913—959), Никифор II обл.). Велику наук, цінність мають 
данов-Кочко, І. Джувалековсь- Фока (963—969), Іоанн І Ціміс- створені в наш час М. неісну- 
кий, Т. Скаловський та ін. брали хій (969—976), Василій II Болта- ючого нині Успенського собору 
активну участь у створенні робійця (976—1025). Києво-Печерської лаври (11—18 
музичної культури соціалістичної МАКЕДОНСЬКА МбВА — мова ст.; Києво-Печерський держ. істо- 
М. Композитори 60—80-х рр.— македонців. Належить до пд. гру- рико-культур. заповідник), пер- 
Т. Прокоп’єв, К. Македонський, пи слов'янських мов. У М. м. є вісного вигляду київського Со- 
Т. Зографський, Т. Прошев розви- три групи діалектів: зх., сх. і пів- фійського собору, забудови Києва 
вають інструм., балетні, оперні нічна. Сучасна літ. М. м. сформу- 11—12 ст. (обидва — історико- 
жанри. Виконавські колективи: валася на базі центр, говорів зх. архіт. заповідник «Софійський 
хор радіо (з 1945), струнний квар- групи. М. м. має ряд структурних музей») та кол. будинку Академії 
тет (з 1937). У Скоп’є— Маке- рис, спільних з болгарською мовою: в Києві на Подолі (зберігаєть- 
донська філармонія (1944), опера імена (крім займенників) не від- ся в Державному історичному 
при Македонському нар. театрі мінюються за відмінками, є склад- музеї УРСР). 
(1947), Фольклорний ін-т (1950). на система форм минулого часу, 4) У поліграфії — зразок 
У 1901 було створено агітаційно- вживаються артиклі. Специфічні книги чи журналу, попередньо 
патріотичну театр, трупу «Турбо- риси М. м.: наголос на третьому створений у видавництві з гранок 
та і втіха», в 1913 у Скоп’є відкри- від кінця складі, рефлексація дав- та відбитків ілюстрацій для точно¬ 
го перший постійний сербський ніх б) як к, £, давнього -ь як о го розміщення текстового та ілю- 
Нар. театр (директор Б. Нушич). та ін. Алфавіт — на слов’яно-ки- стративного матеріалу. Макетом 
У 20—30-і рр. виникли аматорські риличній основі. Центром вивчен- наз. також зразок книги, за яким 
робітн. і студентські театр, колек- ня М. м. є Інститут македон- вирішують композиційну побудо- 
тиви. В 1945 нар. театр у Скоп’є ської мови (в Скоп’є). Про літера- ву майбутнього видання, 
було перейменовано на Македон- туру македонською мовою див. МАКЕТНЕ КІНОЗНІМАННЯ — 
ський нар. театр. У складі теат- Македонія. В. Т. Коломієць. спосіб кінознімання, за яким за- 
РУ — драм, і балетна трупи. Пер- МАКЕДОНСЬКИЙ Стефан (25.III мість реальних використовують 
шою виставою театру був «Платон 1885, Сливен—31.V 1952, Софія) штучні об’єкти (макети); різно- 
Кречет» О. Корнійчука. В реперту- — болт, співак (тенор), нар. арт. вид комбінованого кінознімання. 
арі театру: п’єси югосл. (М. Крле- НРБ (з 1947). Член Болг. кому- В процесі М. к. знімають тільки 
жа, В. їльоський), сучас. македон- ністичної партії з 1945. В 1902— макети, якщо знімання реальних 
ських авторів (К. Чашуле, Т. 10 жив у Росії; навчався в Моск. об’єктів неможливе або недоціль- 
Арсовський), зарубіжна класика й консерваторії (1904—10), з 1908 не (наприклад, діючих вулканів), 
сучас. зх.-європ. драматургія. співав в Оперному театрі С. Зимі- або макети, перспективно суміще- 
Літ. див. до ст. Югославія. на. Виступав у оперних театрах ні з об’єктами реальних розмірів,— 

М Д. Пістун Болгарії та ін. країн. У 1948—52 спосіб з домакетуванням. Спосіб 
(ї^ирода ї господарство), м.— директор Софійського держ. з домакетуванням дає змогу зобра- 
В. 3. Клепиков (освгга)і МУ3- театРУ (3 1952 — його імені), жувати частини особливо великих 

В. Г. Гримим (література)! Партії: Радамес, Отелло («Аїда», об’єктів і складних декорацій, на 
МАКЕДОНІЯ Стародавня — ра- «Отелло» Верді), Самсон («Сам- фоні яких не відбувається ігрова 
бовласницька д-ва 5—2 ст. до н. е. сон і Даліла» Сен-Санса), Герман дія, змінювати зовн. вигляд реаль¬ 
на Балканському п-ові. Поступове («Пікова дама» Чайковського). ного об’єкта (суміщуючи, напр., 
політ, об’єднання М. відбувалось МАКЕДОНЦІ — 1) М., або маке- реальний пейзаж з макетними будо- 
у 5 ст. до н. е. Під час греко-пер- доняни — населення Стародавньої вами, див. Перспективного сумі- 
ських воєн (500—449 до н. е.) М. Македонії. 2) Жителі історичної щення метод). М. к. проводять у 
на деякий час підпала під владу області Македонії, різні за своєю павільйонах кінознімальних і на 
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натурних майданчиках, викорис¬ 
товуючи прецизійні кінознімаль¬ 
ні апарати. Для того щоб при пе¬ 
регляді на кіноекрані зробити не¬ 
помітною різницю у швидкості 
дій, які відбуваються в реальних 
об’єктах і в макетах, вдаються до 
прискореного кінознімання. М. к. 
розширює художньо-зображуваль¬ 
ні можливості фільмів, часто зни¬ 
жує собівартість їхнього виробниц¬ 
тва. Б. О. Калашников. 

МАК€ЄВ Валентин Миколайович 
(н. 10.IV 1930, м. Калінінград 
Моск. обл.) — рад. державний і 
парт. діяч. Член КПРС з 1956. Н. 
в сім’ї робітника. В 1953 закінчив 
Моск. інж.-екон. ін-т ім. С. Ор- 
джонікідзе. Кандидат тех. наук. 
В 1957—64 працював у тому ж 
ін-ті (з 1962 — проректор). З 1964 
— другий секретар, з 1969 — пер¬ 
ший секретар Бауманського райко¬ 
му КПРС м. Москви. З лютого 
1976 — секретар, з липня 1976 — 
другий секретар Моск. міськко¬ 
му КПРС. З жовтня 1980 — заст. 
Голови Ради Міністрів СРСР. 
Член ЦК КПРС з 1976. Депутат 
Верховної Ради СРСР 9-го і 10-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, орденом Жовтневої Ре¬ 
волюції, орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, орденом «Знак 
Пошани», медалями. 
МАК€ЄВ Віктор Петрович (н. 
25. X 1924, с-ще ім. Кірова, тепер 
у межах Москви) — рад. вчений 
у галузі механіки, акад. АН СРСР 
(з 1976), Герой Соціалістичної 
Праці (1961). Член КПРС з 1951. 
Закінчив (1948) Моск. авіац. ін-т. 
В 1939—44 і 1948—50 працював 
на з-дах авіац. пром-сті. З 1952 — 
на підприємствах М-вазаг. машино¬ 
будування. На XXV з’їзді КПРС 
обраний членом ЦК КПРС. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 7—10-го 
скликань. Ленінська премія, 1959. 
Держ. премія СРСР, 1968. 
МАКГ (франц. тачиіз) — франц. 
партизани, учасники Руху Опору, 
які в період 2-ї світової війни 
вели боротьбу проти нім.-фашист, 
окупантів та їхніх прислужни¬ 
ків на тер. Франції. Назва—від 
заростей вічнозеленого чагарника 
(,маквісу), в якому часто перехо¬ 
вувалися партизани. 
МАКІАВЄЛЛІ (Мак’явеллі; Ма- 
сЬіауеІІі) Нікколо (3^ 1469, Фло¬ 
ренція — 22.VI 1527, там же) — 
італ. політ, мислитель, письмен¬ 
ник, історик, військ, теоретик. 
Автор творів «Міркування з при¬ 
воду першої декади Тіта Лівія» 
(1531), «Монарх» (1532), «Історія 
Флоренції» (1532). Намагався роз¬ 
крити закони суспільного розвит¬ 
ку, базуючись на даних історії, 
на врахуванні людської психіки, 
реальної обстановки. Найважли¬ 
вішою рушійною силою історії 
вважав політ, боротьбу, яка в 
його викладі часто виступала як 
боротьба соціальна, класова. Кра¬ 
щою формою д-ви вважав респуб¬ 
ліку, проте був впевненим, що 
італ. дійсність вимагає встановлен¬ 
ня монархії. Стверджував, що для 
зміцнення д-ви придатні будь- 
які засоби. Поділяв віру гумані¬ 
стів у могутні творчі можливості 
людини. 
Те.: Укр. перекл. — Історія 
Флоренції. [Уривки]. В кн.: Хресто¬ 
матія з історії середніх віків, т. 2. 
К„ 1952. 

МАКІВЧУК Федір Юрійович [н. 
27. VIII (9.IX) 1912, с. Кордишівка, 
тепер Козятинського р-ну Війн, 
обл.] — укр. рад. письменник, 
сатирик і гуморист, заслужений 
працівник культури УРСР (з 
1967). Член КПРС з 1939. Закін¬ 
чив Київ. пед. ін-т (1945). Літ. 
діяльність почав 1931. З 1946 — 
гол. редактор журналу <Перець». 
Окремими виданнями вийшли кни¬ 
ги сатири й гумору «Здоровенькі 
були» (1952), «І сміх, і гріх» (1957), 
«Любов і параграф» (1966) та ін. 
За книгу «Репортаж з того світу» 
(1960) і фейлетони, опубліковані 
в газетах, удостоєний літ. премії 
ім. Я. Галана (1967). Нагородже¬ 
ний трьома орденами Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Галас у жабуринні. К., 1967; 
Штрихи до портретів. К., 1977; Рос. 
перекл.— Анфас и в профиль. 
М., 1975. Г. Г. Єжелов. 
МАКГТВКА — місто обласного 
підпорядкування Донец. обл. 
УРСР. Залізнична станція. 439 
тис. ж. (1980). Слобода Макіїв¬ 
ська вперше згадується 1777. До 
90-х рр. 19 ст. склався Макіїв¬ 
ський гірничий район. Робітники 
М. брали участь у Горлівському 
збройному повстанні 1905. У ли¬ 
стопаді 1915 сформувалась Макіїв¬ 
ська районна організація РСДРП. 
5 (18).III 1917 створено Макіївсь¬ 
ку Раду робітн. і солдатських де¬ 
путатів, яка в листопаді 1917 взя¬ 
ла владу в свої руки. В 1920 сло¬ 
бода і с-ще Дмитріївськ були 
об’єднані в місто Дмитріївськ, 
1931 перейменоване на М. В роки 
Великої Вітчизн. війни в період 
нім.-фашист, окупації^ М. (22.X 
1941 — 6.IX 1943) в місті діяв 
підпільний райком партії. М. на¬ 
городжено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1978). Сучас¬ 
на М.— одне з найбільших інду¬ 
стріальних міст Донбасу. Провід¬ 
ними галузями пром-сті є мета¬ 
лургійна (Макіївський металур¬ 
гійний завод імені С. М. Кіро¬ 
ва, два коксохімічні заводи) та 
вугільну (виробниче об’єднання 
«Макіїввугілля» у складі 15 шахт 
і шахтоуправлінь та 4 вуглезбага¬ 
чувальних ф-к). Є також домобуд. 
комбінат, підприємства харч, 
(м’ясокомбінат, міський мол. і 
виноробний з-ди тощо) та легкої 
(взут. і бавовнопрядильна ф-ки) 
пром-сті. 12 будинків побуту. 
Макіївський інженерно-будівель¬ 
ний інститут, металург., буд. 
і вечірній гірничий технікуми, пед., 
мед. та 12 профес.-тех. уч-щ, 116 
заг.-осв., 6 муз. і 5 спорт, шкіл; 
н.-д. ін-т по безпеці робіт у гірни¬ 
чій пром-сті. 40 лік. закладів, 
у т. ч. 32 лікарні; 2 санаторії. До¬ 
нец. обл. театр юного глядача, 
46 палаців культури та клубів, 
5 кінотеатрів, 79 б-к. Музеї — 
краєзнавчий та історії металург, 
з-ду. В М. народилися нар. ар¬ 
тистка СРСР Л. А. Руденко, нар. 
артист УРСР М. П. Протасенко, 
рад. хімік О. О. Реутов, рад. 
держ. і парт, діяч Ю. П. Слав- 
ський. У 1888 М. відвідав рос. вче¬ 
ний Д. І. Менделєєв. 
Літ.: Запорожец М. Я. Макеевка. До- 
нецк, 1978. „ . 
МАКГЇВСЬКА РАЙОННА ОРГА¬ 
НІЗАЦІЯ РСДРП — нелегальна 
більшовицька орг-ція, створена в 

листопаді 1915. До її к-ту в різний 
час входили А. Б. Батов (голова), 
С. І. Лапін, М. І. Острогорський, 
В. Й. Єрмощенко, Т. І. Кириленко 
та ін. Перед Лютн. революцією 
к-т об’єднував до 20 місц. орг-цій 
і груп (понад 400 членів партії), 
поширював свій вплив на Горлів- 
ський і Щербино-Юзівський р-ни, 
на Єнакієве, Бахмут, Маріуполь, 
Костянтинівку та ряд ін. селищ. 
За цей час к-т провів три районні 
конференції, видав кілька листі¬ 
вок, два номери нелегальної газ. 
«Правда труда». Він підтримував 
зв’язки з Рос. бюро ЦК РСДРП, 
більшовиками Петрограда і Кате¬ 
ринослава, керував масовою страй¬ 
ковою боротьбою шахтарів і мета¬ 
лістів центр, частини Донбасу, 
зокрема Горлівсько-Щербинів- 
ським страйком 1916. В березні 
1917 було створено легальну Ма¬ 
кіївську районну орг-цію РСДРП. 

П. Л. Варгатюк. 

МАКГЇВСЬКИИ ІНЖЕНЕРНО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ — 
вищий навчальний заклад М-ва 
вищої і середньої спеціальної ос¬ 
віти УРСР. Організований 1972 
на базі Макіївського філіалу До¬ 
нецького політехнічного інститу¬ 
ту. В ін-ті 7 ф-тів: архітектурний, 
промислового і цивільного буд-ва, 
металевих конструкцій, техна; 
логічний, сан.-технічний, вечірній і 
заочний. Є підготовче відділення. 
Фонд б-ки налічує (1980) 278 тис. 
одиниць зберігання. В ін-ті нав¬ 
чається (1980) бл. 4,5 тис. студентів. 
За роки існування ін-том підготов¬ 
лено понад 5,5 тис. спеціалістів. 

В. Я. Череонобаба. 

МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙ¬ 
НИЙ ЗАВбД імені С. М. Кірова 
— підприємство чорної металур¬ 
гії. Розташований у м. Макіївці 
Донец. обл. Засн. 1898. Робітники 
з-ду брали активну участь у страй¬ 
ках, Горлівському збройному пов¬ 
станні 1905, антивоєнному висту¬ 
пі 1915, під час громадян, війни 
боролися проти внутр. контрре¬ 
волюції та інтервенції. В роки 
довоєнних п’ятирічок підприємст¬ 
во реконструйовано, збудовано ме¬ 
ханізовану доменну піч, агломера¬ 
ційну ф-ку, мартенівський цех, 
перший рад. блюмінг з безперерв¬ 
но-заготовочним станом та ін. В 
1934 з-ду присвоєно ім’я С. М. Кі¬ 
рова. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45 підприємство було 
зруйновано. Відбудова почалася 
1943. В 1950 на з-ді досягнуто до¬ 
воєнного рівня вироби. За після¬ 
воєнні роки М. м. з. реконструйо¬ 
вано на новій тех. базі, споруджено 
нові металург, агрегати, механізо¬ 
вано і автоматизовано осн. виробни¬ 
чі процеси. 3-д випускає ливарний 
і переробний чавун, сортовий про¬ 
кат, рейкові скріплення, катанку, 
трубні заготовки, штрипсову сталь. 
М. м. з. нагороджено орденом Ле¬ 
ніна (1966). В. Ф. Латинський. 

МАКІНТОШ (МаскіпІозЬ) Чарлз 
Ренні (7ЛП 1868, Глазго — 10.ХІІ 
1928, Лондон) — шотландський 
архітектор, представник стилю мо¬ 
дерн. Мав вплив на розвиток ра¬ 
ціоналізму у Великобританії, Ні¬ 
меччині, Австрії. Працював у Глаз¬ 
го й Лондоні. Серед споруд — Шко¬ 
ла мистецтв у Глазго (1898—1909), 
Хілл-гаус Геленсборо (Дамбар- 
тон, 1910). 

МАКІНТОШ 

Ф. Ю. Мак і вчу к. 
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Мак-Кінлі. 

І. В. Макогон Фраг¬ 
мент пам’ятника Герою 
Радянського Союзу 
Н. І. Сосніній на стан; 
ції Тетерів Київської 
області. Бронза. 1968. 

Маклюра плодоносна: 
1 — супліддя; 2 — ти¬ 
чинкове суцвіття; 3 — 
маточкове суцвіття. 

МАККАВЕЙ ІУДА (р. Н. невід.— 
п. 161 до н. е., Елеас) — вождь 
нар. повстання в Іудеї (почалося 
167 до н. е.), спрямованого проти 
гніту сірійських правителів Се- 
левкідів. У ряді битв армія, очо¬ 
лена М. І., розбила війська селев- 
кідських полководців, 164 до н. е. 
захопила Єрусалим. Після загибелі 
М. І. боротьбу очолили його бра¬ 
ти (Іудея 142 до н. е. здобула неза¬ 
лежність). 
МАККАРТЙЗМ — крайньо пра¬ 
ва течія у політ, житті США періо¬ 
ду «холодної війни*, антикому¬ 
ністична кампанія, пов’язана з 
діяльністю сенатора-республікан- 
ця Дж. Р. Маккарті (1908—57). 
У 1953—55 він очолював комісію 
з питань діяльності урядових за¬ 
кладів сенату США та її підкомі¬ 
сію по розслідуванню «антиамер.» 
(підривної) діяльності. Законами 
про внутр. безпеку 1950 та про 
контроль над комуністами 1954 
Компартію США було поставлено 
на напівлегальне становище. М. 
супроводився галасливою шовіні¬ 
стичною кампанією. Навколо Мак¬ 
карті гуртувалися ультрареакційні 
та профашистські елементи, що 
вимагали проведення курсу на то¬ 
тальну війну проти соціалістичних 
країн, ліквідації демократичних 
свобод, «чистки» держ. апарату, 
перевірки «лояльності» службов¬ 
ців, нагляду за інтелігенцією, 
переслідування прогрес, діячів. 
М. підтримували мілітаристські 
кола США. О. В. Зайчук. 

маккЄнз;, Макензі — ріка у 
Пн. Америці, в межах Канади. Бе¬ 
ре початок з Великого Невільни¬ 
чого оз., впадає у Пн. Льодовитий 
ок., утворюючи дельту площею 
бл. 12 тис. км2. Довж. власне М. 
бл. 1600 км. Площа басейну (разом 
з системою річок Невільничою, 
Піс і Атабаскою) 1804 тис. км2. 
Долина ріки широка, заболо¬ 
чена, вкрита ялиновими лісами, 
є озера. Живлення снігове й дощо¬ 
ве. Багатоводна (пересічна річна 
витрата води 14 000 ма/с). Замер¬ 
зає у вересні — жовтні, скресає у 
травні — червні. Важлива транс¬ 
портна магістраль пн.-зх. районів 
країни; довж. судноплавних шля¬ 
хів річкової системи М. 2200 км. 
У басейні М.— поклади золота, 
срібла, нафти та ін. 
М АК-КГНЛІ — гірська вершина в 
Аляскинському хр. Кордільєр. 
Вис. 6193 м (найвища точка Пн. 
Америки). Складається з гранітів. 
До 1500 м вкрита хвойними ліса¬ 
ми, вище — сніги й льодовики. 
МАКЛЄННАН (МсЬеппап) Гор- 
дон (н. 12.V 1924, Глазго) — ді¬ 
яч комуністичного руху Велико¬ 
британії. Н. в робітн. сім’ї. Член 
Компартії Великобританії (КПВ) 
з 1943. Брав участь у молодіжному 
комуністич. і профспілковому ру¬ 
сі. З 1949 — зав. оргвідділом, зго¬ 
дом — секретар орг-ції КПВ у 
Глазго. З 1957 — член Виконкому 
і Політкомітету Виконкому КПВ, 
керівник Шотл. окружної орг-ції 
КПВ, з 1965 — секретар Виконко¬ 
му КПВ з орг. питань. З березня 
1975 — ген. секретар КПВ. Автор 
праць з питань брит. і міжнар. ко¬ 
муністичного і робітн. руху. 
МАК-Л£ННАН (МсЬеппап) Джон 
Ферпосон (14.Х 1827, Інвернесс — 
16.VI 1881, Гейс-Коммон, Кент) — 

шотл. етнограф, Історик первіс¬ 
ного суспільства, один із заснов¬ 
ників еволюційної школи в етно¬ 
графії. Осн. праці присвячені 
ранній історії шлюбу та сім’ї. 
М.-Л. зібрав також численні фак¬ 
ти тотемізму в багатьох народів 
світу. 
МАКЛСОД (Масіеоб) Джон 
Джеймс Рікард (6.IX 1876, Клюні, 
Перт, Шотландія — 16.III 1935, 
Абердін) — англ. фізіолог. На¬ 
вчався в ун-тах Абердіна й Лейпці- 
га. Досліджував функції дихально¬ 
го центру головного мозку, експе¬ 
риментальну глюкозурію, утворен¬ 
ня молочної к-ти, вміст цукру в 
крові. Вивчаючи цукровий діабет, 
М. разом з Ф. Г. Бантінгом і 
Ч. Г. Бестом відкрив інсулін. Но¬ 
белівська премія, 1923 (разом з 
Ф. Г. Бантінгом). 
МАКЛбРЕН (Масіаигіп) Колін 
(1698, Кілмодан, Аргайл — 14.VI 
1746, Едінбург) — шотландський 
математик, член Лондон, королів¬ 
ського т-ва (з 1719). Учень І. Нью¬ 
тона. Праці з матем. аналізу 
(теорія рядів; числення скінчен¬ 
них різниць), теорії плоских кри¬ 
вих вищих порядків та механіки 
(рівновага важкої рідини, що обер¬ 
тається; притягання важкої точки 
однорідним еліпсоїдом обертання). 
МАКЛбРЕНА РЯД — окремий 
випадок Тейлора ряду. Історично» 
неправильно названий ім’ям К. 
Маклорена, бо був відомий ще 
Б. Тейлору. 
МАКЛЕРА (Масіига) — рід рос¬ 
лин родини шовковицевих. До 
роду належить 12 видів. В СРСР, 
зокрема на Україні, вирощують 
один вид — М. плодоносну, або 
М. оранжеву (М. роті£ега, або М. 
аигапііаса) — дводомне дерево зав¬ 
вишки до 20 м. Походить з Пн. 

Америки. Крона густа, овальна; 
гілки колючі. Листки яйцевидні 
або довгасті, яскраво-зелені. Квіт¬ 
ки дрібні, одностатеві, тичинко¬ 
ві — зібрані в сережковидні, ма¬ 
точкові — в головчасті суцвіття. 
Супліддя велике, кулясте, м’ясис¬ 
те жовто-оранжеве, нагадує апель¬ 
син, неїстівне. Росте в Пн. Амери¬ 
ці, на Пд. США. Вирощують як 
декоративне дерево в пд. р-нах 
і Закарпатті, на Кавказі та в Се¬ 
ред. Азії. М. має міцну деревину 
світло-оранжевого кольору; іде 
на токарні вироби. 
МАК-МАГбН (Мас-МаЬоп) Марі 
Едм Патріс Моріс (13.VI 1808, 
Сюллі, деп. Сона і Луара — 17.Х 
1893, Ла-Форе, деп. Луаре) — 
франц. держ. і військ, діяч, мар¬ 
шал Франції, герцог (звання мар¬ 
шала і титул одержав за перемогу 
1859 біля Мадженти (див. Австро- 
італо-французька війна 1859). Під 
час Кримської війни 1853—56 ко¬ 
мандував дивізією, яка 1855 захо¬ 
пила Малахів курган. У 1864—70 
— ген.-губернатор Алжіру. Під час 
франко-прусської війни 1870—71 
армія М. зазнала поразки під Се¬ 
даном. Очолив контрреволюц. ар¬ 
мію версальців, що діяла проти 
Паризької комуни 1871. В 1873— 
79 — президент Франц. Республі¬ 
ки. З 1879 після провалу монархіч¬ 
ного перевороту, який він готу¬ 
вав,— у відставці. 
МАК-МАНУС (МасМапиз) Ар- 
тур (1889 — 27.11 1927) — діяч 
робітн. руху Великобританії. Н. 

в сім’ї робітника. За фахом — ро- 
бітник-металіст. Під час 1-ї світ, 
війни займав інтернаціоналістські 
позиції. Один з ініціаторів руху 
фабричних старост. У 1917 — 
голова першої ради фаб. старост, 
з травня — голова Об’єднаного 
к-ту фаб. старост маш.-буд. під¬ 
приємств, з вересня 1918 — Нац. 
адм. ради фаб. старост. Один із 
засновників Компартії Великобри¬ 
танії (1920), 1920—23 — її голова. 
Учасник III конгресу Комінтерну 
(1921), на якому обраний членом 
ВККІ. За заповітом похований 
у Москві, біля Кремлівської стіни. 
МАКМГЛЛАН (Мастіїїап) Га- 
рольд (н. 10.11 1894, Лондон) — 
держ. діяч Великобританії. Закін¬ 
чив Оксфордський ун-т. У 1924— 
64 (з перервами) — член палати 
громад від Консервативної партії. 
Обіймав міністерські посади 1940— 
45 (в коаліційному кабінеті У. 
Черчілля) та 1951—57. В 1957— 
63 — прем’єр-міністр і лідер Кон¬ 
сервативної партії. В 1959 М. від 
відав СРСР. 
МАКМГЛЛАН (МсМіІІап) Едвїн 
Маттісон (н. 18.IX 1907, Редондо 
Біч, шт. Каліфорнія) — амер. 
фізик, член Нац. АН США (з 1947). 
Закінчив Каліфорнійський тех¬ 
нологічний ін-т (1928). З 1935 
працював у Каліфорнійському 
ун-ті в Берклі, з 1946 — професор 
(1958—71 — директор) Радіацій¬ 
ної лабораторії цього ун-ту. Наук, 
праці з ядерної фізики, прискорю- 
вальної техніки та фізики високих 
енергій. Спільно з амер. фізиком 
Ф. Абельсоном (н. 1913) синтезу¬ 
вав перший трансурановий еле¬ 
мент — нептуній (1940). Неза¬ 
лежно від В. Й. Векслера відкрив 
явище автофазування (1945). Но¬ 
белівська премія, 1951. 
МАКОВ Костянтин Іванович [25. 
XII 1910 (7.1 1911), Воронеж - 
15.VIII 1948, Київ] — укр. рад. 
гідрогеолог, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1948). Член КПРС з 1945. За¬ 
кінчивши Київ, вищі геологороз¬ 
відувальні інженерні курси (1933), 
працював в Укр. геол. управлінні 
та Ін-ті геол. наук АН УРСР; з 
1944 — зав. відділом, з 1945 — 
заст. директора цього ін-ту, од¬ 
ночасно зав. кафедрою Київ, ун-ту. 
Осн. праці з теорії формування 
підземних вод, районування під¬ 
земних вод УРСР та Башкир¬ 
ської АРСР. Розробив метод стру- 
ктурно-гідрогеол. аналізу. 
МАКОВЄЙ Осип Степанович (літ. 
псевд.— Євмен, Зресіаіог, О. Сте¬ 
панович та ін.; 23.VIII 1867, м. 
Яворів, тепер Львів, обл.— 21 .VIII 
1925, містечко Заліщики, тепер 
місто Терноп. обл.)—укр. пись¬ 
менник, критик, публіцист і гро¬ 
мад. діяч. Закінчив Львів, ун-т 
(1893). Був редактором журн. 
<Зоря» (1894—95), газ. «Букови¬ 
на» (1895—97), одним з редакто¬ 
рів «Літературно-наукового віст- 
ника» (1898—99). З 1899 викладав 
укр. мову та л-ру в учит. семіна¬ 
ріях Чернівців, Львова, Заліщи- 
ків. У 1895 вийшла перша зб. М. 
«Поезії». В поетичних творах М. 
показував тяжке життя селян 
(цикл «Думки й образки»), викри¬ 
вав бурж. парламентаризм (поема 
«Ревун», 1911), виступав проти 
реліг. фанатизму (поема «Молох», 
1891). Осн. частина худож. спад- 



щини М.— проза: повість із сіль¬ 
ського життя « Залісся» (1897), 
гумористичні оповідання, сати¬ 
ричні фейлетони, спрямовані про¬ 
ти буржуазно-націоналістичних 
лжепатріотів («Казка про невдо- 
воленого Русина», 1896; «Три по¬ 
літики»; «Як Шевченко шукав 
роботи», обидві— 1912, та ін.). В 
істор. повісті «Ярошенко» (1905) 
відображено битву з тур. загарб¬ 
никами 1621 під Хотином. У зб. 
«Кроваве поле» (1921), «Прижму¬ 
реним оком» (1923) осуджував ім¬ 
періалістичну війну. Як критик 
і літературознавець М. обстоював 
реалізм і народність л-ри. Дослі¬ 
джував творчість Ю. Федьковича, 
І. Франка, О. Кобилянської, Т. 
Бордуляка, П. Грабовського, С. 
Ковалева. В м. Заліщиках 1957 
М. споруджено пам’ятник. 
Те.: Вибрані твори. К., 1961; Поезії. 
К., 1967: Вибрані твори. К., 1979; 
Рос. перекл.— Избранньїе рас- 
сказьі и очерки. М., 1957. 
Літ.: Погреоенник Ф. Осип Маковей. 
К., 1960; Засенко О. Є. Осип Мако¬ 
вей. К., 1968; Кущ О. П. Осип Мако¬ 
вей. Бібліографічний покажчик. 
Львів, 1958. Ф. 77. Погребенник. 

МАКОВИЦЯ — гірський вулка¬ 
нічний масив у межах Закарп. обл. 
УРСР, частина Вигорлат-Гутин- 
ського хр. (.Вулканічні Карпати). 
Розташована в межиріччі Ужу і 
Латориці. Вис. до 976 м (г. Мако- 
виця). Складається переважно з 
андезитів, базальтів, туфів. Вкри¬ 
та дубово-буковими лісами. 
МАКбВСЬКИЙ Володимир Єго- 
рович [26.1 (7.II) 1846, Москва — 
21. II 1920, Петроград] — рос. 
живописець, академік (з 1873), 
дійсний член (з 1893) петерб. АМ. 
В 1861—66 навчався в Моск. уч-щі 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури в С. Зарянка. Член Т-ва пе¬ 
редвижників (з 1872). Твори: «Че¬ 
кання» (1875), «Засуджений» 
(1879), «Крах банку» (1881), «По¬ 
бачення» (1883), «На бульварі» 
(1886-87), «Не пущу» (1892, Ки¬ 
їв. музей рос. мист.). В картинах 
«Вечірка» (1875—97), «Допит ре¬ 
волюціонерки» (1904), «9 січня 
1905 року на Васильєвському ост¬ 
рові» (1905) та ін. виявилися де¬ 
мократичні погляди художника, 
його ставлення до політ, подій 
того часу. Більшість картин М. збе¬ 
рігається в ДТГ. Багато живопис¬ 
них полотен, акварелей, офортів 
М. присвятив побутові та природі 
України, куди приїздив з 1880 
(«Дівич-вечір», «Ярмарок на Ук¬ 
раїні», обидва — 1882, Київ, му¬ 
зей рос. мист.; «Українка», 1882, 
Дніпроп. худож. музей; «Украї¬ 
нець», 1918, Бердянський худож. 
музей, та ін.). В 1882—94 викла¬ 
дав у Моск. уч-щі живопису, 
скульптури та архітектури, в 
1894-1918 — петерб. АМ, з 1895 
був ректором. Серед учнів М.— 
А. Архипов, В. Бакшеєв та ін. 
Іл. див. також на окрем. аркуші, 
с. 96—97 і на окрем. аркуші дост. 
Гоголь М. В., т. З, с. 448—449. 
Літ.: Друженкова Г. А. Владимир 
Маковский. М., 1962. 

МАКбВСЬКИЙ Володимир Мат¬ 
війович [ 15 (27).VII 1870, Єйськ, 
тепер Краснодарського краю — 
3.1 1941, Харків] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі турбобудування. 
Член Комуністичної партії з 1940. 
Закінчив (1894) Харків, техноло- 
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гічний ін-т. З 1896 працював у Гол. Ю. ЩаденковІ на Новодівочому м акрпркпнпмік А 
паровозних майстернях Харкова, кладовищі в Москві (1952), Ю. 
За участь у революц. русі був Яновському на Байковому кладо- 
висланий (1899) у м. Грозний, вищі в Києві (1961), С. Косіору 
В 1904—ЗО викладав у Катерино- в Києві (1970). З 1954 викладає у 
славському (Дніпропетровському) Київ, художньому ін-ті (профе- 
гірничому ін-ті, з 1930 — в Харків, сор — з 1971). Нагороджений ор- 
механіко-машинобуд. (тепер полі- денами Трудового Червоного Пра- 
тех.) ін-ті, де організував кафедру пора і «Знак Пошани», медалями, 
турбобудування. Створив (1933) МАКбШИНЕ — селище міського 
першу в СРСР газотурбінну лабо- типу Менського р-ну Черніг. обл. 
раторію. За проектом М. на Хар- УРСР, на р. Десні. Залізнична 
ків. турбогенераторному з-ді було станція. 3,0 тис. ж. (1980). 3-д 
побудовано (1940) стаціонарну га- с.-г. машин, радгосп, будинок 
зову турбіну потужністю 736 кВт. побуту. Середня школа, лікарня, 
МАКОВСЬКИЙ Костянтин Єго- дит. санаторій, Будинок культури, 
рович [20.VI (2.VII) 1839, Моск- б-ка, краєзнавчий музей. Виникло 
ва —17 (ЗО).IX 1915, Петроград]— на поч. 17 ст. 
рос. живописець, дійсний член М АКРАМ £ (арабське — прикра- 
петерб. АМ (з 1898). Брат В. Є. са) — один із видів декоративно- 
Маковського. В 1851—58 навчав- ужиткового мистецтва; тематичні, 
ся в Моск. уч-щі живопису, скульп- орнаментально-декоративні ком- 
тури та архітектури в С. Зарянка позиції, вив’язані з різноманіт- 
та петерб. АМ (1858—63). Один із них еластичних матеріалів: ни- 
засновників Т-ва передвижників, ток, шпагатів, шнурків. М. 
Твори: «Балагани на Адміралтей- особливо набуло поширення в рес- 
ській площі» (1869), «Діти тікають публіках Прибалтики, в теперіш- 
від грози» (1872), «Олексійович» ній час — в РРФСР та УРСР. У 
(1882) та ін. М. приїздив на Укра- стародав. слов’ян М. (називало- 
їну, зокрема в Київ, де малював ся в’язь) застосовувалося для ви- 
картини на теми з укр. життя готовлення ужиткових речей: са- 
(«Урок прядіння», 1874) і порт- гайдаків, кінської збруї тощо, 
рети. Під впливом салонного Іл. с. 318. Д. п. Захарченко. 
мистецтва створював ефектні МАКРЙДІН Володимир Петрович 
портрети і жанрово-історичні [н. 22.IV (5.У) 1915, Рига] — укр. 
сцени. Твори М. зберігаються рад. палеонтолог, доктор геолого- 
в ДРМ і ДТГ. мінералогічних наук (з 1959), про¬ 
літ.: Тарасов Л. М. Константин Его- фесор (з 1961), засл. діяч науки 
рович Маковский. М.- Л., 1948. УРСР (з 1980). Член КПРС з 1951. 
МАКбВСЬКИЙ (Мако\у§кі) Закінчив Харків, держ. ун-т (1946). 
Юзеф Тадеуш (29.1 1882, Освен- 3 1961 — зав. кафедрою заг. гео- 
цім, Краків, воєводство — 1.ХІ логії і палеонтології при цьому ж 
1932, Париж) — польс. живопи- ун-ті. Осн. праці з палеонтології 
сець. У 1903—08 навчався в Кра- безхребетних (плечоногих), палео- 
ків. АМ у Я. Станіславського, географії, палеобіогеографії та 
1908 — в Парижі. Картини М. біостратиграфії, зокрема присвя- 
позначені впливом кубізму й при- чені вивченню структури, міне- 
мітивізму. Серед них — «Рибал- рального і хім. елементного складу 
ка з люлькою», «Ферма в Керан- речовини раковин мезозойських 
керна» (обидві — 1917), «Діти й та кайнозойських молюсків і пле- 
ліхтарики» (1928). «Швець» (1930), чоногих; розробці палеозоогеогр., 
«Скупий» <(1932). палеогістологічних та палеобіо- 
МАКОГбН Дмитро Якович (літ. геохім. методик тощо, 
псевд.: Макогоненко, Іван Галай- МАКРО... (від грец. цахрос;— ве- 
да, Хоростківський; 28.X 1881, ликий, довгий)— частина склад- 
с. Хоростків, тепер смт Гусятин- них слів, що відповідає поняттям 
ського р-ну Тернопільської обл.— «великий», «довгий» (напр., макро- 
7.Х 1961, Івано-Франківськ) — еволюція, макромолекула). 
укр. письменник, культурно-ос- МАКРОЕВОЛіЬЦІЯ (від макро... 
вітній діяч. Батько І. Вільде. та еволюція) — історичний розви- 
Закінчив Заліщицьку учит. семі- ток живих форм на надвидовому 
нарію (1902) і працював учителем рівні. Деякі вчені вважають, 
(до 1956). Літ. діяльність почав що механізми еволюції нижчих 
1900. Окремими виданнями вийш- (до виду включно) і вищих си¬ 
ли зб. віршів «Мужицькі ідилії» стематичних груп різні. Вони при- 
(1907), оповідань «Шкільні образ- пускають, що види в процесі еволю- В. Є. Маковський. 
ки» (1911), «По наших селах» ції залишаються видами і, підні- Українець. 1882. 
(1914), нарисів «Учительські га- маючись в своїй організації вище, 
разди» (1911) — про тяжку долю входять до складу інших родин, 
селян, вчителів. рядів, класів. Прибічники цих по- 
Тв.: Вибрані оповідання. Львів, 1959. глядів стверджують, що еволю- 

Л. 7. Міщенко. ція вищих систематичних одиниць 
МАКОГбН Іван Васильович [н. має паралельний характер, і нама- 
13 (26).X 1907, с. Грушуваха, те- гаються довести поліфілітичне 
пер Барвінків, р-ну Харків, обл.)— (див. Поліфілія) походження будь- 
укр. рад. скульптор, засл. діяч якої групи сучас. організмів. Біль- 
мист. УРСР (з 1968). Член КПРС шість біологів вважає, що основу 
з 1945. Учасник Великої Віт- утворення видів і надвидових так- 
чизн. війни. В 1926—31 навчався еонів становлять однакові мікро- 
в Харків, худож. ін-ті в І. Севери. еволюційні процеси; тому проти- 
Твори: композиція пам’яті скульп- ставлення М. і мікроеволюції не 
тора І. Левицького (1934), портрет виправдане. Б. Г. Новиков. 
І. Северина (1936), «Прапор Пере- МАКРОЕКОНдМІКА (від мак- 
моги» (1946), «Народний месник» ро... та економіка) — галузь 
(1948); портрети — О- Гончара економічної науки, що вивчає 
(1971), Б. Андрєєва (1978); па- взаємозв’язки між найважливіши- к. Є. Маковський. 
м’ятники — генерал-полковникові ми структурними пропорціями, Урок прядіння. 1874. 
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МАКРОЕРГІЧНІ 
СПОЛУКИ 

Макраме. Д. П. Захар- 
ченко. Тематичне пан¬ 
но «Титар». 1978. Київ. 

М. А. Максименко. 
Риби. 1966. 

І 4п(*) 
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Максвелла розподіл. 

узагальнюючими показниками на¬ 
родного господарства, які дають 
можливість виявити закономірнос¬ 
ті і тенденції екон. розвитку 
країни. Такими показниками є: 
пропорції розподілу національно¬ 
го доходу, сукупного суспільного 
продукту, капітальних вкладень, 
основних виробничих фондів, 
трудових ресурсів, узагальнені ха¬ 
рактеристики науково-технічного 
прогресу, а також сукупний попит 
тощо. В су час. бурж. економіці 
термін «макроекономіка» застосо¬ 
вується для визначення різних 
сфер екон. досліджень або різних 
методів екон. теорії, що вивчає 
заг. рівень цін, сумарний прибу¬ 
ток окремих вироби, усіх фірм 
країни. Вивчення М. Рад. Союзу 
спрямоване на визначення перс¬ 
пективи і шляхів дальшого роз¬ 
витку всього нар. г-ва як єдино¬ 
го народногосподарського комп¬ 
лексу СРСР. В. Ф Казанцева. 

МАКРОЕРГГЧНІ СПОЛУКИ (від 
чакро.. і грец. єруоV— дія), ви¬ 
сокоенергетичні сполуки — при¬ 
родні сполуки, що мають макро- 
ергічні (багаті на енергію) зв’яз¬ 
ки. Містяться в усіх живих клі¬ 
тинах. Беруть участь у процесах 
накопичення і перетворення енер¬ 
гії. Гідроліз М. с. в живій кліти¬ 
ні характеризується великою від’¬ 
ємною величиною зміни вільної 
енергії. Умовно М. с. вважають 
такі речовини, гідроліз яких су¬ 
проводжується зміною стандарт¬ 
ної вільної енергії більше ніж 
на 20,9 кдж/моль. До М. с. відно¬ 
сять ангідриди фосфорної к-ти 
(АТФ, АДФ; див. Аденозинфос- 
форні кислоти), ацилфосфати (зо¬ 
крема, 1-фосфогліцерат), фосфо- 
еноли (зокрема, фосфоенолпіру- 
ват), гуанідинфосфати (креатин- 
фосфат, аргінінфосфат), тіоло¬ 
ві ефіри (ацетил- і сукцинілкофер- 
менти А; див. Коферменти) то¬ 
що. Найважливішою М. с. є АТФ, 
що виконує функцію універсаль¬ 
ного переносника енергії та фос¬ 
фатних груп. АТФ та пов’язані 
з нею ін. М. с. відіграють важли¬ 
ву роль у перебігу ряду біохім. 
процесів (біосинтез білків, нуклеї¬ 
нових к-т, ліпідів, жирних к-т, 
складних вуглеводів) та здійснен¬ 
ні фізіол. функцій (м’язове ско¬ 
рочення, генерація біоелектрич¬ 
них потенціалів, біолюмінесцен- 
ція тощо). Такі М. с., як креатин- 
фосфат (у хребетних) та аргінін¬ 
фосфат (у безхребетних), відігра¬ 
ють роль акумуляторів енергії 
та фосфатних груп. Легко обміню¬ 
ючись останніми з АТФ, вони 
сприяють підтриманню стабільно¬ 
го рівня АТФ в клітині за умов 
його змінного продукування та ви¬ 
користання. Див. також Біоенер¬ 
гетика. 
Літ.: Ленинджер А. Митохондрия. 
Пер. с англ. М., 1966: Ленинджер А. 
Биохимия. Пер. с англ. М., 1976; 
Крю Ж. Биохимия Пер. с франц. 
М., 1979. В. І. Малюк. 

МАКРОЗНІМАННЯ — спосіб фо¬ 
то- і кінознімання, за яким на 
світлочутливому матеріалі одер¬ 
жують зображення об’єктів у мас¬ 
штабі більшому (від 1:5 до 20 : 1), 
ніж при звичайному зніманні. 
Для М. використовують фото- й 
кіноапарати з пристроями безпа- 
ралаксного (див. Паралакс) фіксу¬ 

вання об’єктів. їхні об'єктиви 
(у висувних оправах) — коротко¬ 
фокусні (фокусна віддаль менша 
20 мм) або звичайні (з насадкови- 
ми лінзами, що зменшують фокус¬ 
ну віддаль). Належний масштаб 
забезпечується подовжувальними 
кільцями або ін. пристроями, що 
їх встановлюють між об’єктивом 
і апаратом. М. проводять з неве¬ 
ликої віддалі (від 0,6 до 1,05 фо¬ 
кусної), збільшуючи (порівняно із 
звичайним зніманням) експози¬ 
цію. Воно дає змогу показувати 
на знімку або екрані не лише ви¬ 
димі, а й невидимі неозброєним 
оком деталі і структуру об’єктів. 
М. застосовують при створен¬ 
ні наук.-популярних і навчальних 
фільмів, під час наук, досліджень. 

, Б. О. Калашникоб. 
МАКРОКЛГМАТ (від макро... і 
клімат) — клімат великих тери¬ 
торій (географічних зон, матери¬ 
ків та океанів, їхніх значних 
частин і всієї Землі). Розгляда¬ 
ється в осн. рисах за даними 
метеорологічних станцій у типо¬ 
вих для цього району ландшафтах. 
Закономірності М. відображено 
на світових кліматичних картах. 
Див. також Мікроклімат. 
МАКРОЛГТИ (від макро... і грец. 
А,Шос; — камінь) — великі за роз¬ 
мірами (до 20 см), здебільшого 
прикріплювані до дерев’яних або 
кістяних держаків, кам’яні знаряд¬ 
дя (свердла, кирки-мотики, соки¬ 
ри), що їх застосовували стародавгіі 
люди. М. з’явилися за часів піз¬ 
нього мезоліту, найбільшого по¬ 
ширення набули за неоліту на 
території значної частини Європи. 
В СРСР М. знайдено в археол. 
пам’ятках у Верхньому Повол¬ 
жі, на тер. України та в ін. ра- 
Йод з.Х • 
МАКРОМОЛЕКУЛА (від мак- 
ро... і молекула) — молекула з 
великою молекулярною масою (від 
10а до 107 вуглецевих одиниць); 
молекула полімера. Макромолеку¬ 
ла побудована за принципом чергу¬ 
вання однакових (гомополімер) або 
різних (сополімер) структурних 
одиниць — ланок, що утворюють 
довгі ланцюги (лінійні М.) чи 
ланцюги з відгалуженнями (роз¬ 
галужені М.). М. синтетичних по¬ 
лімерів звичайно складаються з 
різного числа ланок, тобто при од¬ 
наковому елементарному складі 
відрізняються довжиною і харак¬ 
теризуються усередненою мол. ма¬ 
сою. Однаковий розмір мають ли¬ 
ше М. деяких біополімерів — біл¬ 
ків, нуклеїнових кислот. Розміри, 
склад і форма М. визначають 
фіз. властивості полімерів, напр. 
т-ру розм’якшування, розчинність. 

Ю. П. Гетьманчук. 
МАКРОНУКЛЕУС (від макро... 
і лат. писіеиз — ядро) — біль¬ 
ше ядро у інфузорій. У більшості 
інфузорій М. має від кількох 
десятків до кількох тисяч хромо¬ 
сомних наборів (див. Поліплоїдія). 
Плоїдність М. підтримується ен¬ 
домітозом. М. ділиться шляхом 
перешнурування, іноді пуп ку¬ 
ється. Під час статевого розмно¬ 
ження — кон'югації М. руйнуєть¬ 
ся і знову виникає з мікронуклеу- 
са. М. відіграє важливу роль у 
регулюванні процесів обміну ре¬ 
човин та ін. вегетативних функцій 
інфузорій. 

МАКРОРЕЛЬЄФ (від макро... і 
рельєф) — сукупність великих 
форм рельєфу, які визначають 
загальний характер будови по¬ 
верхні континенту, країни, вели¬ 
ких ділянок суходолу чи мор. дна. 
До М. належать гірські хребти, ве¬ 
ликі долини, плато, нагір’я, запа¬ 
дини тощо. Див. також Мікро¬ 
рельєф. 
МАКРОСПОРА (від макро... і 
спори) — велика спора у різно¬ 
спорових вищих рослин, те саме, 
що й мегаспора. 
М АКРОФАГИ (від макро... і грец. 
фауо£ — пожирач) — група клі¬ 
тин у тваринному організмі, здат¬ 
них до активного захоплювання та 
перетравлювання (див. Фагоци¬ 
тоз) бактерій та чужорідних або 
токсичних для організму части¬ 
нок. М. утворюються ступенево. 
У ссавців, у т. ч. людини, родона¬ 
чальниками М. є клітини-поперед- 
ники в кістковому мозку, з яких 
утворюються моноцити (див. 
малюнок до ст. Кровотворення), 
що й перетворюються на М. До М. 
відносять моноцити крові, гістю- 
цити, ендотеліальні клітини капі¬ 
лярів кровотворних органів, куп- 
ферівські клітини печінки, М. 
лімфатичних вузлів і серозних 
порожнин. Беруть участь в утво¬ 
ренні антитіл. Відкриті І. І. 
Мечниковим (1892). 
МАКСАКОВА Марія Петрівна 
[26.III (8.IV) 1902, Астрахань- 
11.VIII 1974, Москва] — рос. 
рад. співачка (меццо-сопрано), нар. 
арт. СРСР (з 1971). В 1923—53 - 
солістка Великого театру СРСР 
(1925—27 — Ленінгр. театру опери 
та балету). Партії: Кармен («Кар- 
мен» Бізе), Марина Мнішек, Мар- 
фа («Борис Годунов», «Хованщи¬ 
на» Мусоргського), Ганна («Май- 
ська ніч» Римського-Корсакова). 
Концертна діяльність. Нагородже¬ 
на 2 орденами Трудового Червоно¬ 
го Прапора. Держ. премія СРСР, 
1946, 1949, 1951. 
мАксвел, Мкс, Мх — одиниця 
магнітного потоку в СГС системі 
одиниць. Дорівнює магн. потоку, 
рівномірне зменшення якого до 
нуля за 1 с зумовлює збудження 
в контурі, що його охоплює, елект¬ 
рорушійної сили в 1 одиницю СГС 
різниці потенціалів (10-р В). 
1 Мкс = 10“8 Вб (див. Вебер). 
Названа ім’ям Дж. К. Максвелла. 
МАКСВЕЛЛ (Мах\уе11) Джеймс 
Клерк (13.VI 1831, Едінбург — 
5.XI 1879, Кембрідж) — англ. 
фізик. Навчався в Едінбурзько- 
му (1847—50) та Кембріджському 
(1850—54) ун-тах. Член Лондон, 
королівського т-ва (з 1860). Про¬ 
фесор Лондон, (з 1860) і Кембрідж- 
ського (з 1871) ун-тів. З 1871 — 
директор заснованої ним Кавен- 
дішської лабораторії при Кемб¬ 
ріджському ун-ті. М.—основопо¬ 
ложник електродинаміки класич¬ 
ної, один із засновників кінетич¬ 
ної теорії газів. Працював також 
в галузі оптики, механіки, теорії 
пружності тощо. Встановив (1859) 
статистичний закон розподілу мо¬ 
лекул газу за швидкостями (див. 
Максвелла розподіл). Розвинув¬ 
ши ідеї М. Фарадея й узагальнив¬ 
ши відомі факти макроскопічної 
електродинаміки (1855—73), ство¬ 
рив теорію електромагнітного по¬ 
ля, в якій сформулював систему 
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рівнянь, що описують всі осн. за¬ 
кономірності електромагн. явищ 
(див. Максвелла рівняння). З рів¬ 
нянь М. випливав висновок про 
існування електромагнітних 
хвиль, згодом експериментально 
відкритих Г. Р. Герцом. Висловив 
ідею про електромагн. природу 
світла (1865) і показав, що швид¬ 
кість поширення електромагн. 
хвиль дорівнює швидкості світла. 
Теорія електромагнетизму М. є 
класичною основою сучас. фізики. 
МАКСВЕЛЛА РІВНЯННЯ — рів¬ 
няння макроскопічної електроди¬ 
наміки класичної, які виражають 
основні закони електромагнітного 
поля. Сформулював у 60-х рр. 
19 ст. Дж. К. Максвелл як уза¬ 
гальнення експериментальних да¬ 
них про електромагн. явища. М. р. 
пов’язують вектори напруженості 

електр. і магн. полів (Е і Н, див. 
Напруженість поля) та електр. 

і магн. індукції (О і В) з густина- 

ми зарядів (р) і струмів (у). У ди¬ 
ференціальній формі в Міжнарод¬ 
ній системі одиниць мають ви¬ 
гляд: 

гог Е --, гої Н = / 

+ —сИУ Б = р< <іІуВ = 0. (1) 

Для розрахунку електромагн. про¬ 
цесів у матеріальному середовищі 
систему (1) доповнюють т. з. мате¬ 
ріальними рівняннями 

О = е0еЕ, ІЗ = ц0М-Й 

7 = оЕ + 1 * стор»« 

де є — діелектрична проникність, 
ц — магнітна проникність, а — 
електропровідність, є0 — електрич¬ 
на стала, ц0 — магнітна стала, 

/етор. — густина т. з. сторонніх 
струмів, які підтримуються будь- 
якими силами, крім сил електр. 
поля. В інтегральній формі рівнян¬ 
ня (1) записуються: 

(елі)-$<нл?= 
5 1 

5 9 

$ V* = і оащ $ впйк = °- 
к V к 

де Г і 5 — довільний замкнутий 
контур та натягнута на нього по¬ 
верхня, V і К — довільний об’єм і 
поверхня, що його обмежує, В„ і 

0„ — проекції В і Д на зовн. нор¬ 
маль до елемента поверхні д$ або 
йк. М. р. лежать в основі електро- 
і радіотехніки, відіграють важли¬ 
ву роль при розробці актуальних 
проблем сучас. фізики. 
Літ.: Бугаєнко Г. О., Фонкич М. Є. 
Курс теоретичної фізики. Електро¬ 
динаміка. Теорія відносності. К.. 
1965; Тамм И. Е. Основні теории злект- 
рияества М., 1976; Максвелл Дж. К. 
Избранньїе сочинения по теории злек- 
тромагнитного поля. Пер. с англ. М., 
1952. В. Л. Стрижевський. 
МАКСВЕЛЛА РОЗПОДІЛ — роз- 
поділ за швидкостями мікрочасти¬ 
нок системи, яка перебуває в ста¬ 
ні термодинамічної рівноваги. 

Встановив 1859 Дж. К. Максвелл. 
М. р. описується формулою: 

(V) = (т(2лЬТ) е %кТ 4ді;^о, 

де (Ш (о) — ймовірність того, що 
абс. величина швидкості частин¬ 
ки лежить в інтервалі від V до 
V + до; т — маса частинки; к — 
Больцмана стала; Т — абс. т-ра. 
Серед, кількість частинок в одиниці 
об’єму з швидкостями в інтервалі 
ВІД V ДО V + до дорівнює дп (о) = 
= щдТМ (о), де п0 — кількість 
усіх частинок в одиниці об’єму. 
З мал., на якому подано гра¬ 
фік залежності дп (о)/п0до від 
{гп/ІкТ^^о, видно, що осн. кіль¬ 
кість частинок має швидкості, 
близькі до о0 = (2кТ/т)1 ^, а кіль¬ 
кість частинок з великими і мали¬ 
ми швидкостями порівняно неве¬ 
лика. п. М. Томчук. 
МАКСЙЛИ (від лат. тахіїїа — 
щелепа) — друга пара щелеп у 
комах і більшості багатоніжок, 
друга і третя пари — у ракоподіб¬ 
них. М.— видозмінені кінцівки 
5- го (у комах і багатоніжок) та 5— 
6- го (у ракоподібних) сегментів го¬ 
лови. Залежно від способу живлен¬ 
ня М. мають різну будову і функції. 
Так, у ротовому апараті гризучо¬ 
го типу вони виконують функ¬ 
цію перетирання їжі, в ротовому 
апараті сисного типу — функцію 
ссання і утворюють хоботок. 
МАКСЙМ ГРЕК (справж. ім’я 
і прізв.— Михайло Триволіс; бл. 
1475, Арта, Греція — 1556, Трої- 
це-Сергіева лавра) — публіцист, 
письменник, перекладач. Чернець. 
Навчався в Італії, де слухав про¬ 
повіді Дж. Савонароли. В 1518 на 
запрошення Василія 111 приїхав до 
Москви для перекладання церк. 
книг. 
За своїми поглядами був близь¬ 
кий до нестяжателів. За критику 
побуту духівництва, виступи проти 
монастирського землеволодіння, 
системи кормлінь, гноблення церк. 
феодалами селянства церк. собори 
1525 і 1531 засудили М. Г. до ув’яз¬ 
нення. Залишив значну літ. спад¬ 
щину. 
МАКСИМАЛІСТИ (італ. та$5Їта- 
Іізіе, від лат. тахішит — найбіль¬ 
ше) — течія в Італійській соціа¬ 
лістичній партії (ІСП). Пред¬ 
ставники М. виступали проти 
реформістів. У самостійну фрак¬ 
цію оформилися на 16-му з’їзді 
ІСП (1919). Загалом виступаючи 
за соціалізм, на підтримку Ра¬ 
дянської Росії і Комінтерну, М. 
не мали конкретної революційної 
програми, що призвело до ідей¬ 
них розбіжностей серед М. В 
1921 від М. відкололися ліворе- 
волюц. групи, які заснували Іта¬ 
лійську комуністичну партію 
(ІКП). Пізніше частина М. утво¬ 
рила групу в складі 3-го Інтерна¬ 
ціоналу, яка 1924 вступила до 
Італійської комуністичної партії. 
МАКСИМАЛ ГСТИ — дрібно- 
бурж., близька до анархістів гру¬ 
па, що 1904 виділилася з партії 
есерів і 1906 організаційно офор¬ 
милася в «Союз соціалістів-рево- 
люціонерів максималістів». М. бу¬ 
ли прихильниками негайного пе¬ 
ревороту, що його мала здійснити 
змовницька орг-ція за допомогою 

терору й експропріацій. В 1909 
діяльність М. фактично припини¬ 
лася. Відновлено орг-цію у жовтні 
1917. Після Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції М. визнали 
Рад. владу, брали участь у роботі 
її центр, і місц. органів. Однак бу¬ 
ли політично нестійкими. У квіт¬ 
ні 1919 серед М. відбувся розкол: 
частина їх відкрито перейшла на 
антирад. позиції, інші визнали 
програму більшовиків і згодом 
(квітень 1920) прийняли рішення 
про входження до РКП(б). 
МАКСИМ£ЙКО Микола Олек¬ 
сійович (1870, с. Волошнівка, те¬ 
пер Роменського р-ну Сум. обл.— 
14.IV 1941) — укр. рад. учений 
у галузі історії права, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1925). Н. в селянській 
сім’ї. В 1892 закінчив юридич¬ 
ний ф-т Київ, ун-ту. В 1897— 
1918 — доцент, згодом — проф. і 
зав. кафедрою історії рос. права 
Харків, ун-ту; 1926—34 очолював 
секцію історії укр. права Н.-д. 
ін-ту укр. культури; 1934—40 — 
член Комісії АН УРСР по вивчен¬ 
ню історії зх.-рус. і укр. права. 
Праці М. присвячено історії права 
Литви, Росії, України, досліджен¬ 
ню зв’язків рос. і лит. права з 
правом Київ. Русі. Найвідоміші 
з них: «Сейми Литовсько-Руської 
держави до Люблінської унії 1569 
р.» (1902); «Система Руської Прав¬ 
ди в її поширеній редакції» (1926) 
та ін. 
МАКСЙМЕНКО Володимир Гри¬ 
горович [н. 15 (28).VI 1912, с. 
Рублівка, тепер с. Погреби Гло- 
бинського р-ну Полтав. обл.] — 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1944. За¬ 
кінчив Моск. ін-т театр, мистецт¬ 
ва ім. А. Луначарського. В 1930— 
34 працював у театрі «Кривбас». З 
1934 — у Львів, укр. драм, театрі 
ім. М. Заньковецької. Ролі: Макар 
Барильченко («Суєта» Карпенка- 
Карого), Лісовик («Лісова пісня» 
Л. Українки), Зброжек («Маклена 
Граса» М. Куліша), Кропивниць- 
кий («Марія Заньковецька» Рябо- 
кляча), Дормидонт («Пізня любов» 
О. Островського), Панталоне(« Слу¬ 
га двом панам» Гольдоні) та ін. На¬ 
городжений орденом «Знак Поша¬ 
ни», медалями. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1978. 
МАКСЙМ ЕНКО Микола Антоно¬ 
вич (н. 31.XII 1924, с. Яроповичі, 
тепер Андрушівського р-ну Жито¬ 
мир. обл.)—укр. рад. живописець, 
засл. художник УРСР (з 1974). 
У 1941—42 навчався в худож. сту¬ 
дії в Магнітогорську, а також у 
І. Грабаря. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Твори: «Дари осені» 
(1963), «Приборканий Тетерів» 
(1964), «Риби» (1966), «Хліб», «Ре¬ 
ліквії» (обидва — 1967), «Кам’я- 
нець-Подільська фортеця», «На¬ 
тюрморт» (обидва — 1970). Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
МАКСЙМ ЕНКО Олександр Гри¬ 
горович [н. 5 (18).ХІ 1916, с. Віль¬ 
ху ватка, тепер Кобеляцького р-ну 
Полтав. обл.] — укр. рад. живопи¬ 
сець, засл. художник УРСР (з 
1972). Член КПРС з 1948. В 1947 
закінчив Київ, худож. ін-т, де 
вчився в К. Єлеви та О- Шовку- 
ненка. Твори: «Господарі землі» 
(1947), «Земля. Рілля» (1952), 
«Колгоспне поле» (1956), «Вода 

МАКСИМЕНКО 

М. П. Максакова. 

Дж. К. Максвелл. 

В. Г. Максименко. 



320 

МАКСИМЕНКО 

М. О- Максимов* 

О. М. Максимов. 

Ю. С. Максимов. 

О. Г. Максименко. 
Вечір. Шефи. 1975 

прийшла» (1957), «Думи хліборо¬ 
ба» (1963), «Хліборобка» (1965), 
«Зміна» (1968), «У вільну хвили¬ 
ну» (1970), « Батьківська журба» 
(1971), «Вечір. Шефи» (1975), 
«Полтавські колгоспниці» (1976), 
«До нового життя» (1978). 
МАКСЙМЕНКО Федір Пилипо¬ 
вич [н. 23.1 (4.II) 1897, с. Біленьке, 
тепер Запорізького р-ну Запоріз. 
обл.] — укр. рад. бібліограф. 
У 1925 закінчив Київ, ін-т нар. ос¬ 
віти. В 1919—20 завідував крає¬ 
знавчим музеєм м. Бахмута (тепер 
Артемівськ), а з 1921 на бібліо¬ 
течно-бібліографічній роботі в Дон¬ 
басі, Києві та Львові. Автор і ре¬ 
дактор праць з бібліографії, істо¬ 
рії, краєзнавства та ін. галузей 
знань. Дослідник історії книги. 
Те.: Матеріали до краєзнавчої бібліо¬ 
графії України. 1847 —1929. К., 1930; 
ГТершодруки (інкунабули) Наукової 
бібліотеки Львівського університету. 
Каталог. Львів, 1958; Збірки історич¬ 
них відомостей про населені пункти 
Української РСР. К., 1964; Кирилич¬ 
ні стародруки українських друкарень, 
що зберігаються у львівських збір¬ 
ках (1574—1800). Зведений каталог 
Львів, 1975. 
Літ.: Ровнер О. С., Шеліхова Н. Т. 
Видатний бібліограф. «Український 
історичний журнал». 1967, № 2. 

ф К. Сарана. 
МАКСЙМОВ Василь Максимо¬ 
вич [17 (29).І 1844, с. Лопіно, по¬ 
близу Нової Ладоги —18.XI (1.ХИ) 
1911, Петербург] — рос. живопи¬ 
сець. У 1855—62 навчався в іконо¬ 
писних майстернях у Петербурзі, 
1863—66 — в петерб. АМ; її акаде¬ 
мік (з 1878). З 1872 — член Т-ва 
передвижників. У своїх картинах 
зображував життя пореформено- 
го села. Твори: «Хвора дитина» 
(1864), «Бабусині казки» (1867), 
«Прихід чаклуна на селянське 
весілля» (1875), «Родинний розпо¬ 
діл» (1876), «Хворий чоловік» 
(1881), «Позичка хліба» (1882), 
«Усе в минулому» (1889), «Лісовий 
сторож» (1893, Одес. худож. му¬ 
зей). Твори М. зберігаються в 
ДТГ. В 1871 М. перебував у Киє¬ 
ві, де зробив замальовки прочан 
Києво-Печерської лаври. 
Піт.: Леонов А И. Василий Макси¬ 
мович Г^аксимов. М., 1951. 
МАКСИМОВ Микола Олександ¬ 
рович (9 (21).III 1880, Москва — 
9.У 1952, там же] — рос. рад. 
ботанік, один з основоположників 
екологічної фізіології рослин, ака¬ 
демік АН СРСР (з 1946). Закін¬ 
чив Петерб. ун-т (1902). З 1917 — 
професор ряду вузів та зав. ство¬ 
рених ним фізіол. лабораторій. З 
1939 працював в їн-ті фізіології 
рослин ім. К. А. Тімірязєва АН 
СРСР (з 1943 також проф. Моск. 
с.-г. академії ім. К. А. Тімірязєва). 

Щ А. 

Праці М. — гол. чин. з питань моро¬ 
зостійкості рослин та посухостій¬ 
кості рослин. Опрацьовував та¬ 
кож питання фотосинтезу, ди¬ 
хання, росту рослин тощо. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Премія ім. В. І. 
Леніна. 1930. 
МАКСЙМОВ Олексій Матвійо¬ 
вич [9 (21).І 1899, Казань — 
24. V 1965, Львів]—російський рад. 
актор і режисер, народний арт. 
УРСР (з 1954). Член КПРС з 1957. 
З 1917 — на профес. сцені. Учас¬ 
ник громадян, війни. Працював в 
Хабаровську, Херсоні, Житомирі, 
Новосибірську, Ростові, з 1940 — в 
Київ, театрі особливого військово¬ 
го округу (з 1944 — Львів, театр 
Рад. Армії). Ролі: Іван Грозний 
(«Великий государ» Соловйова), 
Кошкін («Любов Ярова» Треньова), 
Горлов, Богдан Хмельницький 
(«Фронт», «Богдан Хмельниць¬ 
кий» Корнійчука), Бем («Прага 
залишається моєю» Бурятсько¬ 
го). Вистави: «Варвари» М. Горь- 
кого, «Оптимістична трагедія» Вс. 
Вишневського та ін. Знімався в 
кіно. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». Держ. премія 
СРСР, 1952. 
МАКСИМОВ Юрій Сергійович 
(н. 28.XI 1930, Калінін) — рос. рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1980). 
З 1951 працював у театрах Дніпро¬ 
петровська, Севастополя, з 1973 — 
в Крим. рос. драм, театрі ім. М. 
Горького. Ролі: Хлестаков («Реві¬ 
зор» М. Гоголя), Паратов («Без¬ 
приданниця» О. Островського), 
Нагульнов («Піднята цілина» за 
Шолоховим), Довгоносик, Платон 
(«В степах України», «Платон Кре¬ 
чет» Корнійчука). Гол. ролі у 
фільмах: «Далеке й близьке», 
«Киянка», «Таврія», всі — на Київ, 
кіностудії ім. О. Довженка. 
МАКСЙМОВА Катерина Сергі¬ 
ївна (н. 1.ІІ 1939, Москва) — рос. 
рад. артистка балету, нар. арт. 
СРСР (з 1973). Після закінчення 
1958 Московського хореографічно¬ 
го уч-ща — солістка балету Вели¬ 
кого театру СРСР. Партії: Жізель 
(«Жізель» Адана), Кітрі («Дон 
Кіхот» Мінкуса), Фрігія («Спар- 
так» Хачатуряна), Шура («Гусарсь¬ 
ка балада» Хрєнникова), Мавка 
(«Лісова пісня» Жуковського), в 
балетах «Лускунчик», «Лебедине 
озеро», «Спляча красуня» Чайков- 
ського. Знімалась у телефільмах 
«Галатея» (1978), «Останнє танго» 
(1979) та ін. Нагороджена орде¬ 
нами Леніна і Трудового Червоного 
Прапора. Премія Ленінського ком¬ 
сомолу, 1972. 
МАКСИМОВИЧ Андрій Мико¬ 
лайович [1865, Полтав. губ.— 28.1 
(9. II) 1893, Ялта] — укр. актор. 
Навчався в Полтав. семінарії. 
Працював у трупах М. Л. Кропив- 
ницького (1882—89, з перервами), 
М. Старицького (1883—85), М. Са- 
довського (1889—92). Ролі: Стар 
шина, Писар, Василь Коваль («Пс 
ревізії», «Дві сім’ї», «Невольник» 
Кропивницького), Сірко, Созонт 
(«За двома зайцями», «Не так скла¬ 
лось, як жадалось» Старицького), 
Омелько («Мартин Бору ля» Кар- 
пенка-Карого), Карпо («Лимерів- 
на» П. Мирного), Прокіп, Шпак 
(«Сватання на Гончарівці», «Шель- 
менко-денщик» Квітки-Основ’я- 
ненка). Є. С. Хлібиевич. 

МАКСИМОВИЧ Георгій 1 риго- 
рович (н. 26.IV 1922, с. Горостита, 
тепер Люблінського воєводства, 
ПНР) — укр. рад. вчений у галу¬ 
зі фізико-хім. механіки матеріалів, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1978). Член 
КПРС з 1951. Після закінчення 
(1951) Львів, політех. ін-ту почав 
працювати в Ін-ті машинознавства 
й автоматики (тепер Фізико-мех. 
ін-т) АН УРСР (з 1958 - заст. 
директора). Праці з питань висо¬ 
котемпературної міцності і мікро- 
мех. методів дослідження конст¬ 
рукційних матеріалів і процесів 
взаємодії металів і сплавів з рідко- 
металевими розплавами; міцності, 
стабільності структури, фіз -мех. 
властивостей деформованих мета¬ 
лів і сплавів тощо. Премія ім. 
Є. О- Патона АН УРСР, 1979. 
МАКСИМОВИЧ (Ма ксимовиЬ) 
Десанка (16.V 1898, с. Рабровиця, 
поблизу м. Валева) — серб, пись¬ 
менниця, дійсн. член Серб. АН і 
мистецтв (з 1965). Перша зб.— 
«Вірші» (1924). Авторка поетичних 
зб. «Зелений витязь» (1930), «По¬ 
ет і рідний край» (1946), «Батьків¬ 
щина у травневому поході» (1949), 
«Вимагаю помилування» (1964), 
«Немає більше часу» (1974), «Ні 
чия земля» (1979) тощо; романів 
«Розчинене вікно» (1954), «Бунтів 
ний клас» (1960); зоірок оповідань. 
М. належить понад десять перекла¬ 
дів з «Кобзаря» (Белград, 1969) 
Т. Шевченка, а також переважна 
більшість перекладів у збірці тво¬ 
рів Лесі Українки «Ломикамінь> 
(Белград, 1971). За переклади рос. 
поезії нагороджена рад. орденом 
«Знак Пошани» (1967). Укр. мо¬ 
вою поезії М. перекладали Р. Луб- 
ківський, 3. Гончарук. 
Те.: Укр перек л.— Казка про 
Коротковічну. К., 1968; [Вірші]. 
«Всесвіт», 1978, № 5; Р о с. п е р е к л. 
— Стихотворения М.» 1971: Изб 
ранное. М., 1977. 
Літ.: Лубківський Р. Десанка Мак¬ 
симович. «Всесвіт», 1978, N° 5. 

В. Г. Гримим. 
МАКСИМОВИЧ Іван (1679, м. 
Пирятин, тепер Полтав. обл.— 
3. III 1745) — укр. живописець. 
Про ранні настінні розписи М. в 
Золотоніському, Мгарському та 
Переяславському монастирях відо¬ 
мо лише з архівних джерел. Після 
1718 М. переїхав до Києва, де очо¬ 
лив Лаврську іконописну майстер¬ 
ню. Найвідоміші його розписи — в 
Успенському соборі Києво-Печер¬ 
ської лаври (не збереглися). 
МАКСИМОВИЧ Ігнатій [бл. 30-х 
рр. 18 ст.— ЗО.XI (11.XII) 1793, 
Чернігів] — укр. письменник, цер- 

В. М. Максимов. Хворий чоловік 
1881. Державна Третьяковська гале¬ 
рея в Москві, 
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До ст. Мартинович П. Д. 1. Портрет селянки зей укр. образотворчого мистецтва в Києві. 3. У во 
О. Буштримихи. Олівець. 1875. 2. Портрет селянина лосного пристава. 1879.4. Баби печуть хліб. 1877-80. 

ф. Мигаля. Олівець. 1880. Обидва — Державний му Обидва — в Харківському художньому музеї. 
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ковний і освітній діяч. Вихованець 
Київської академії; 1757—64 — її 
професор. Пізніше був ігуменом і 
настоятелем різних монастирів. 
Його«Ода на перший день травня 
1761 року» була в укр. л-рі першим 
зразком силабо-тонічного віршу¬ 
вання. 
МАКСИМОВИЧ Іоанн І грудень 
1651, м. Ніжин — 10 (21).\ЧІ 1715, 
Тобольськ] — укр. письменник, 
педагог, церковний діяч. Вихова¬ 
нець (до 1669), згодом професор 
Києво-Могилянської колегії. У 
80-і рр. жив і працював у Києво- 
Печерській лаврі, в 90-і рр. був на¬ 
місником Успенського монастиря 
в Брянську. Як архієпископ черні¬ 
гівський (з 1697) заснував Черні¬ 
гівський колегіум. З 1712 — митро¬ 
полит сибірський і тобольський. 
Автор духовно-повчальних («Ал- 
фавит собранньїй, рифмами сло- 
женньїй», 1705, та ін.) творів, про¬ 
повідей, щоденника. 

В. П. Колосова. 
МАКСИМОВИЧ Манасія [світсь¬ 
ке ім’я — Михайло; р. н. невід. 
- 2 (13).VII 1758, Київ] — укр. 
культурно-освітній і церковний 
діяч. Займався видавничою спра¬ 
вою в Києво-Печерській лаврі, з 
1755 — ректор і професор піїти¬ 
ки Київської академії. Автор про- 
пові дн и ць ко-богословеьки х творі в, 
перекладач. в. П. Колосова. 
МАКСИМОВИЧ Микола Григо¬ 
рович [н. 16 (29).IV 1914, с. Добра- 
тичі, тепер Люблінського воєвод¬ 
ства, ПНР] — укр. рад. вчений у 
галузі електротехніки, доктор тех. 
наук (з 1969), професор (з 1962), 
засл. діяч науки і техніки УРСР 
(з 1964). Член КПРС з 1947. За¬ 
кінчив (1941) Львів, політех. ін-т, 
працював там же (з 1954 — дирек¬ 
тор). З 1963 — ректор Львів, ун-ту. 
Осн. праці— з теоретичної електро¬ 
техніки, теорії і розробки методів 
розрахунку електр. кіл. Депутат 
Верховної Ради УРСР 8—10-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, іншими орденами, меда¬ 
лями. 
МАКСИМОВИЧ Микола Івано¬ 
вич [23.11 (7.III) 1855, Київ — 
1928, там же]— укр. вчений у галу¬ 
зі гідротехніки. Закінчив (1878) 
Петерб. ін-т інженерів шляхів. За 
проектом і під керівництвом М. 
збудовано (1896) Київ, річкову 
гавань. З 1900 — професор Київ, 
політех. ін-ту. Член Вищої тех. ради 
при Комітеті держ. споруд у Мо¬ 
скві (з 1918), голова гідрологічної 
секції АН УРСР (з 1919). Осн. 
праці: «Дніпро та його басейн», 
<Про електрифікацію Київського 
району», «Регуляційні роботи на 
р. Дніпрі в Києві» тощо. 
МАКСИМОВИЧ Михайло Олек¬ 
сандрович [З (15).ІХ 1804, хутір 
Тимківщина, тепер с. Богуславець 
Золотоніського р-ну Черкас, обл. 
—10 (22). XI 1873, х. Михайлова 
гора, побл. с. Прохорівки, тепер 
Канівського р-ну Черкас, обл.] — 
укр. вчений-природознавець, істо¬ 
рик, фольклорист і письменник. Н. 
в сім’ї збіднілого дворянина. Після 
закінчення Моск. ун-ту (1823) з 
1826 працював викладачем бота¬ 
ніки і зав. бот. садом, з 1833 — 
професор цього університету. 
В 1834—35 — перший ректор ново- 
створеного Київ, уй-ту, а потім — 
декан філос. ф-ту. В 1845 за ста¬ 

ном здоров’я вийшов у відставку 
і останні роки життя провів на 
власному хуторі Михайлова гора, 
займаючись наук, роботою. За за¬ 
слуги перед вітчизн. наукою М. був 
обраний почесним членом Моск., 
Петерб., Київ, і Новоросійського 
в Одесі ун-тів та багатьох наук, 
т-в, а 1871 — чл.-кор. Петерб. АН. 
Природознавчі праці М. присвя¬ 
чені ботаніці, гол. чин. системати¬ 
ці рослин, в якій він був твердим 
прибічником філогенетичного по¬ 
гляду. Написав одну з перших при- 
родничонаук. книг для народу 
(«Книга Наума...», 1833). М. сфор¬ 
мулював уявлення про обмін речо¬ 
вин, висловлював міркування що¬ 
до клітинної будови організмів і 
еволюції тваринного світу, що дає 
підстави вважати його одним з по¬ 
передників Ч. Дарвіна. 
М. стояв у центрі громад, життя 
Росії та України, підтримував 
особисті та творчі зв’язки з К. 
Рилєєвим, О. Пушкіним, Т. Шев¬ 
ченком, М. Гоголем, В. Бєлін¬ 
ським, М. Щепкіним, А. Міцкеви- 
чем, Г. Квіткою-Основ’яненком, 
П. Гулаком-Аргемовським, Є. Гре¬ 
бінкою та ін. Брав активну участь 
у рос. та укр. виданнях, виступаю¬ 
чи з літ.-критичними та наук, стат¬ 
тями. Випустив потри книги альма¬ 
нахів «Денница» (1830—34) і 
<Киевлянин> (1840—41, 1850) та 
дві книги альманаху «Украинец» 
(1859, 1864). Його збірки «Мало¬ 
російські пісні» (1827), «Україн¬ 
ські народні пісні»(1834), «Збірник 
українських пісень» (1849), «Дні 
і місяці українського селянина» 
(1856) поклали початок укр. фоль¬ 
клористиці. Нар. творчість М. 
вважав джерелом формування і 
розвитку літ. мови, народності 
л-ри. М.— автор однієї з перших 
у Росії«Історії давньої руської сло¬ 
весності» (1839), перекладу рос. 
і укр. мовами «Слова о полку 
Ігоревім» та численних праць про 
укр. і рос. л-ри. Київ. Русь він 
розглядав як спільний початковий 
період історії та культури рос., 
укр. й білорус, народів. М. ви¬ 
ступав проти бурж.- націоналістич¬ 
них фальсифікацій творчості М. 
Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Т. Шевченка, відстоював ідею 
дружби і співробітництва україн¬ 
ського і російського народів та 
їхніх культур. 
Як історик М. заперечував нор¬ 
манську теорію, висловив чимало 
прогрес, думок про формування 
укр. козацтва, нац.-визвольну і 
соціальну боротьбу укр. селянства. 
Багато зробив для розвитку ар- 
хеол. досліджень та мовознавства 
на Україні. У своїх працях М. при- 

I. Максимович. Розпис в Успенському 
соборі Києво-Печерської лаври. Пер¬ 
ша половина 18 ст. 

пускався деяких помилкових по¬ 
глядів, але загалом його багато¬ 
гранна діяльність мала прогресив¬ 
не значення і була високо оціне¬ 
на О. Герценом, Т. Шевченком, 
І. Франком. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. К.* 
1876-80. 
Літ.: Попов П. М. М. О. Максимо¬ 
вич. К., 1954; Острянин Д. X. Світо¬ 
гляд М. О. Максимовича. К., 1960; 
Історія Київського університету. К., 
1959; Федченко П. М. Матеріали 
з історії української журналістики, 
в. 1. К., 1959. П. М-Федченко. 

МАКСИМОВИЧ Сергій Олімпійо- 
вич [5 (17).VI 1876, Петербург — 
27.XII 1941, Ленінград] — рад. 
винахідник у галузі кольорового 
кіно і фотографії. Закінчив (1901) 
Дармштадтське вище тех. уч-ще 
(Німеччина). З 1919 працював у 
Вищому ін-ті фотографії і фото¬ 
техніки (Ленінград), з 1930 — у 
Ленінгр. філіалі Н.-д. ін-ту геоде¬ 
зії, аерофотознімання і картогра¬ 
фії. Розробив (1909) один із спосо¬ 
бів трикольорового кіно. Вперше 
застосував (1920) у кольоровому 
кіно розщеплюючу призму, шо усу¬ 
ває паралакс; встановив залежність 
оптичної густини проявленого ша¬ 
ру від особливостей світлово¬ 
го потоку (явище М.). М. нале¬ 
жать також винаходи у галузі 
гальванопластики й електро¬ 
техніки. 
МАКСЙМОВ-КОШКЙНСЬКИЙ 
Іоакім Степанович [2 (14).ІХ 1893, 
с. Кошки-Новотімбаєво, тепер Те- 
тюшського р-ну Тат. АРСР — 
30.VIII 1975, Москва] —- чувас. 
рад. драматург, театр, діяч, нар. 
артист Чув. АРСР (з 1933). 
Член КПРС з 1957. Один з орга¬ 
нізаторів чувас. драм, теагру. 
Літ. діяльність почав 1918 як пере¬ 
кладач п’єс рос. і зарубіжної кла¬ 
сичної драматургії. Сценарії «Чор¬ 
ний стовп» (1928), « Апайка» (1930), 
п’єси «Садур та Ілем» (1933), 
«Дар Пугачова» (1940), «Костян¬ 
тин Іванов» (1954) — на істор. та 
істор.- революційні теми. Автор 
лібретто опер «Зоряний шлях» і 
«Нарспі», балету «Сарпіге», спога¬ 
дів про громадян. війну «Коли 
сходило сонце» (1961). Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те. 5 Рос. аерек л.— Дар Пуга- 
яева.— Буря за бурей.— Хозяева ра- 
дости. Чебоксари. 1971. 

П. М. Чичканов. 
МАКСИМУМ (від лат. тахі- 
тит — найбільше)—найбільше або 
граничне значення величини. М. 
функції на множині А (М. 
функції локальний) — найбільше 
значення функції порівняно з її 
значеннями у всіх точках А (у всіх 
достатньо близьких точках). Див. 
Екстремум. 
МАКСИМУМ — система примусо¬ 
вого регулювання цін і заробітної 
плати, прийнята Конвентом 29.IX 
1793 в період якобінської дикта¬ 
тури (див. Велика французька 
революція). Фактично ліквідова¬ 
ний після термідоріанського пере¬ 
вороту (липень 1794), офіційно — 
24.XII 1794. 
МАКСІМІЛіАН і (Махітіїіап І; 
22. III 1459, Вінер-Нойпггадт — 
12.1 1519, Вельс) — імператор 
<Свягценног Римської імперії» з 
1493 з дин. Габсбургів. Шляхом 
шлюбу з Марією Бургундською 

МАКСІМІЛІАН І 

М. О. Максимович. 

Пам’ятник на могилі 
М. О. Максимовича в 
селі Прохорівці Канів¬ 
ського району Черкась¬ 
кої області. 

21 УРЕ, т. 6. 
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МАКТРА 

Л. Т. Мала. 

І. С. Макушенко. 
Бабуся з дівчинкою. 
Львівський музей укра¬ 
їнського мистецтва. 

Мала миша. 

Мактра коралова. 

(1477) придбав Нідерланди та 
Франш-Конте. Використовував 
шлюбні союзи для збереження за 
своїми спадкоємцями ісп., угор. 
та чес. престолів. За М. І від ім¬ 
перії відокремилася Швейцарія 
(1499). Було зав’язано диплома¬ 
тичні відносини з Росією (М. І, 
зокрема, запропонував Івану 111 
королівський титул). Спроба М. І 
посилити цеірр. владу шляхом 
проведення імперської реформи 
(1495) успіху не мала. 
МАКТРА (Масіга) — рід дво¬ 
стулкових молюсків род. мактро- 
вих. Раковина (довж. до 60 мм, вис. 
до 40 мм) овально-трикутна. Бл. 
5 сучас. видів, пошир, у морях бо- 
реальної зони; в СРСР, у т. ч. 
в УРСР,— 2: М. коралова (М. 
согаїїіпа) та М. звичайна (М. $1;иГ 
Іогит). М.— об’єкт промислу 
(їстівні). Викопні види М. (по¬ 
над 200) відомі з палеогенових і 
неогенових відкладів. 

Л. Л. Путь. 
МАКУЛАТУРА (від лат. тасиїаіиз 
—забруднений) — побутові і пром. 
відходи, що складаються з вико¬ 
ристаних пакувальних паперових 
і картонних матеріалів, обрізків, 
утворюваних у процесі полігра¬ 
фічного і картонажного виробницт¬ 
ва, тощо. Повторно використову¬ 
ється як сировина у виробництві 
гол. чин. картону (60—70%), а 
також паперу, покрівельних мате¬ 
ріалів та ін. 
М А КУТА — розмінна монета Заї¬ 
ру» дорівнює 1/100 заїру. 
МАКУХА — побічний продукт 
олійної пром-сті, що одержується 
після видавлювання олії з насіння 
олійних культур. М.— цінний біл¬ 
ковий концентрований корм для 
с.-г. тварин. За амінокислотним 
складом і біол. цінністю білки М. 
стоять вище від білків зернових 
злаків і містять (у %): протеїну 
ЗО—45 (50), жиру о—10, мінераль¬ 
них речовин 6—7 та вітаміни гру¬ 
пи В. М. має бути щільно спресо¬ 
вана, однорідна, без домішок і 
гіркоти, з вологістю не більше ніж 
8—12%. Перед згодовуванням М. 
подрібнюють, змочують і дають 
тваринам у суміші з ін. кормами. 
Найкращу кормову цінність мають 
М. льонова, соняшникова, соєва 
та ін. М. входить до складу комбі¬ 
кормів. 
МАКУШЕНКО (Макуха-Маку- 
шенко) Іван Семенович (ЗО. ІII 
1867, с. Лисянка, тепер смт Ли- 
сянського р-ну Черкас, обл.— 
7.VI 1955, Київ) — укр. рад. живо¬ 
писець і педагог. У 1892—97 нав¬ 
чався в петерб. АМ у І. Рєпіна. З 
1904 працював на Україні. Твори: 
<Свято на Україні» (1900), <Перед 
святом» (1904), <Бабуся з дівчин¬ 
кою», «Селянка з хлопчиком» 
(1936), «Лірник» (1938), «Біля 
печі» та ін. Картини М. зберіга¬ 
ються в ДМУ ОМ і Львів, музеї 
укр. мистецтва. В 1905—19 М. 
викладав у Київ, художній школі, 
з 1934 — в Київ, худож. інсти¬ 
туті. 
МАКФЕРСОН (МасрЬегзоп) 
Джеймс (27.Х 1736, Рутвен, граф¬ 
ство Інвернесс — 17.11 1796, Бел- 
вілл, там же) — шотл. письменник. 
Збирав кельтський фольклор. Ано¬ 
німно видав «Уривки стародавніх 
віршів, зібраних у гірській Шот¬ 
ландії і перекладених з гельської 

мови» (1760), поеми «Фінгал» 
(1762) і «Темора» (1763). У 1765 
об’єднав їх у двотомному виданні 
«Твори Оссіана, сина Фінгала, 
перекладені з гельської мови 
Джеймсом Макферсоном», тим са¬ 
мим приписавши власні твори ле¬ 
гендарному бардові Оссіану. Укр. 
мовою уривки з поем М. переклав 
П. Норманський, А. А. Розанова. 
МАЛ (р. н. невід.— п. 946) — 
князь древлян. Після вбивства 
київ, князя Ігоря в ході древлян- 
ського повстання 945 древляни, 
побоюючись помсти, запропону¬ 
вали вдові Ігоря княгині Ользі 
вийти за М. заміж. З літописних 
даних можна зробити висновок, що 
М. було вбито або страчено 946 
під час придушення Ольгою пов¬ 
стання древлян. 
МАЛА Любов Трохимівна (н. 13.1 
1919, с. Копані, тепер Оріхівського 
району Запорізької області) — 
український рад. терапевт, дійс¬ 
ний член АМН СРСР (з 1974), 
засл. діяч науки УРСР (з 19681, 
Герой Соціалістичної Праці (1979). 
Член КПРС з 1940. В 1938 закін¬ 
чила Харків, мед. ін-т, в якому 
працює з 1946 (з 1955—зав. кафед¬ 
рою госпітальної терапії та наук, 
керівник проблемної кардіологіч¬ 
ної лабораторії). Праці М. при¬ 
свячені вивченню механізмів роз¬ 
витку, ранній діагностиці й удоско¬ 
наленню методів лікування атеро¬ 
склерозу, артеріальної гіпертонії, 
ішемічної хвороби серця, Наго¬ 
роджена орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СССР, 1980. 
Те.: Микроциркуляция в кардиоло- 
гии. X., 1977 [у співавт.]; Ишемичес- 
кая болезнь сердца у молодьіх. К.» 
1978. 
МАЛА АЗІЯ — півострів на Зх. 
Азії. Омивається Чорним, Марму¬ 
ровим, Егейським та Середземним 
морями, протоками Босфор і Дар¬ 
данелли. Довж. з Зх. на Сх. понад 
1000 км, шир. від 400 до 600 км. 
Береги розчленовані бухтами і за¬ 
токами, особливо західні. Поверх¬ 
ня гориста, більша частина півост¬ 
рова зайнята Малоазіатським на¬ 
гір'ям заввишки до 3916 м (г. 
Ерджіяс). Поширені карстові фор¬ 
ми рельєфу (див. Карст). Клімат 
середземноморський, континен¬ 
тальний, сухий, є солончаки, со¬ 
лоні озера, найбільше — Туз. Рос¬ 
линність напівпустельна й степова, 
подекуди — ліси. На М. А. розта¬ 
шована азіат, частина Туреччини. 
МАЛА АНТАНТА — див. Антан¬ 
та Мала. 
МАЛА ВЕДМЕДИЦЯ — сузір’я 
Пн. півкулі зоряного неба. Сім 
яскравих зір М. В. утворюють 
фігуру ковша. Найяскравіша зо¬ 
ря — Полярна зоря, 2-ї візуаль¬ 
ної зоряної величини, розташована 
біля Пн. полюсу світу. Укр. 
народні назви М. В.— Малий Віз, 
Пасіка. На території СРСР видно 
протягом цілого року. Див. карту 
до ст. Зоряне небо. 
МАЛА вйска — місто Кірово¬ 
град. обл. УРСР, райцентр, на р. 
Малій Висі (бас. Пд. Бугу). За¬ 
лізнична станція. Засн. у 2-й пол. 
18 ст. Рад. владу встановлено в січ¬ 
ні 1918. З 1957 М. В.— місто. У 
місті — цукр. комбінат, спиртовий 
та сухого молока з-ди, міжколг. 
підприємства по відгодівлі вели¬ 

кої рогатої худоби та вироби, м’яса 
1 яєць птиці, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. 8 заг.-осв. та музична школи, 
лікарня. Будинок культури, 3 клу¬ 
би, кінотеатр, 5 бібліотек. 
МАЛА данйлівка — селище 
міського типу Дергачівського р-ну 
Харків, обл. УРСР. Залізнична 
ст. Лозовеньки. 9,3 тис. ж. (1980). 
Радгосп, відділення Укр. н.-д. 
ін-ту рослинництва, селекції і 
генетики ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 
зоовет. ін-т з навчальним г-вом. 
Середня та музична школи, лі¬ 
карня, клуб, б-ка. Засн. 1714. 
малА дівиця — селище місь¬ 
кого типу Прилуцького р-ну Чер- 
ніг. обл. УРСР, за 2 км від заліз- 
нич. ст. Галка. 3,6 тис. ж. (1980). 
Маслоробний, хлібний і цегельний 
а-ди, міжколг. буд. орг-ція, від¬ 
ділення Прилуцької райсільгосп- 
техніки, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 2 заг.-осв. школи, 
лікарня, Будинок культури, клуб, 
2 б-ки. Відома з 1ь28. 
МАЛА ЗЕМЛЯ — територія на 
пд. околиці м. Новоросійська, на 
зх. березі Цемеської бухти, де з 
4.11 по 16.ІХ 1943 під час Великої 
Вітчизн. війни рад. війська прово¬ 
дили десантну операцію з метою 
захвату та розширення плацдарму 
(див. Новоросійсько-Тамансько 
операція 1943). Героїзм рад. 
військ на М. 3. яскраво відобра¬ 
жено в книзі Л. 1. Брежнєва «Мала 
земля» (К., 1979). 
МАЛА КАРАСІВКА, Кучук-Ка- 
расу — річка в УРСР, у межах 
Крим, обл., права притока Вели¬ 
кої Карасі вки (Біюк-Карасу). 
Довж. 80 км, площа бас. 255 км2. 
Бере початок у Кримських горах. 
Живиться дощовими й грунтовими 
водами. Використовують для водо¬ 
постачання і зрошування. 
МАЛА МЙША (Місготуз) — рід 
гризунів род. мишачих Включає 
1 вид — мала миша (М. тіпиіиз), 
пошир, в Європі й Азії; в СРСР, 
у і. ч. в УРСР,— майже по всій 
території, але нечисленна. Довж. 
тіла 4,7—7 см, маса 6—6,5 г, 
хвіст чіпкий, довж. до 7 см, воло¬ 
сяний покрив буруватий з жовтим 
відтінком. Селиться в чагарниках, 
бур’янах, на полях, будує на стеб¬ 
лах рослин кулясті кубельця. Сам¬ 
ка 3—4 рази на рік народжує по 
5—8 малят. Живиться М. м. на¬ 
сінням бур’янів, культурних зла¬ 
ків тощо. 
МАЛА ГКЗЛЬЩА -- історична об- 
ласть Польщі в басейні верх, і 
серед. Вісли. В 9 — на поч. 10 ст. її 
територія входила до Великомо- 
равської держави, з кін. 10 ст.—• 
Польс. д-ви, в 16—18 ст.— Речі 
Посполитої (М. П. включала в 
той період загарбані польс. фео¬ 
далами укр. землі), 1795—1918 — 
Австрії. В 1918 тер. М. П. ввійшла 
до складу відновленої польс. д-ви. 
На території М.П.—міста Краків, 
Люблін, Жешув та ін. 
МАЛА ТЕРНІВКА — річка в 
УРСР, у межах Харків, і Дніпроп. 
областей, права притока Самари. 
Довж. 59 км, площа бас. 738 км2. 
Живлення дощове й снігове. Вико¬ 
ристовують для зрошування та 
с.-г. водопостачання. 
МАЛА ЧУЧЕЛЬ — гора на Го¬ 
ловному пасмі Кримських гір, на 
території Кримського заповідно- 
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мисливського господарства. Вис. 
1288 м. На схилах — ліси. 
малабАр — історична область 
на Пд. Зх. Індії між берегом Ара¬ 
війського м. (Малабарський бе¬ 
рег) і горами Зх. Гати. На тер. 
М. в 15—16 ст. існувало князів¬ 
ство Калі кут, в 18 ст.— Траван- 
кур і Кочін. М.— перший з райо¬ 
нів Індії, що зазнав колоніальної 
експансії європ. д-в. У 1498 узбе¬ 
режжя М. досягла експедиція Бас¬ 
ко да Гами, в 16 ст. виникли опор¬ 
ні пункти португальців. У 18 ст. 
М. загарбала англ. Ост-Індська 
компанія. В незалежній Індії тер. 
М. з 1956 перебуває в складі шта¬ 
тів Керала і Майсур. 
МАЛАБАРСЬКИЙ БбРЕГ —пд.- 
зх. прибережна частина п-ова Ін¬ 
достан. Являє собою низовинну 
смугу завширшки до 80 км, що 
простягається між Зх. Гатами та 
Аравійським м. Клімат субеква¬ 
торіальний, опадів до 3000 мм на 
рік. Подекуди збереглися тропіч¬ 
ні ліси (пальми, бамбуки, сан¬ 
далове дерево, багато ліан, орхі¬ 
деї; у гирлах річок — мангрові 
зарості). Посіви рису, плантації 
кокосової пальми, манго, бананів. 
Добування монациту. В прибе¬ 
режних лагунах — мор. порти 
(найбільший — Коччі). 
малАбо — столиця Екваторіаль¬ 
ної Гвінеї. Розташоване на о. Біо- 
ко (кол. назва — Фернандо-По). 
Порт у зат. Біафра (частина Гві¬ 
нейської зат.) Атлантичного ок. 
Аеропорт. 45 тис. ж. (1975). Неве¬ 
ликі підприємства по обробці де¬ 
ревини, вироби, пальмової олії 
тощо. Вивіз бобів какао, кави, 
бананів, лісоматеріалів. Б-ка. 
Засн. у 20-х рр. 19 ст. англійцями 
як поселення Порт-Кларенс. До 
1973 мало назву Санта-Ісабель. 
МАЛАВІ — озеро на Сх. Африки, 
в межах Республіки Малаві. Див. 
Ньяса. 
МАЛАВІ, Республіка Малаві — 
держава в Центр. Африці. В адм. 
відношенні поділяється на 3 про¬ 
вінції і столичний округ. 
Державний лад. М.— республіка. 
Входить до Співдружності, очо¬ 
люваної Великобританією. Діє кон¬ 
ституція 1966. Глава д-ви і уряду — 
довічний президент, який одночас¬ 
но є головою єдиної політ, партії— 
Конгресу М. Законодавчий орган 
— однопалатні Національні збори, 
50 членів яких обираються насе¬ 
ленням строком на 5 років, а 5 при¬ 
значаються президентом на цей же 
строк. Президент призначає уряд— 
кабінет міністрів. 
Природа. Більшу частину тер. М. 
займає плоскогір’я заввишки до 
3000 м (у масиві Мландже), яке 
на Сх. круто обривається до гли¬ 
бокої западини, на дні якої лежить 
оз. Ньяса. Поклади бокситів, кам. 
вугілля, заліз, руди, монацитових 
пісків, золота. Клімат екваторі¬ 
альний, мусонний. Пересічна т-ра 
найтеплішого місяця (листопада) 
— від +20 до +23°, найхолодні- 
шого (липня) — від +14 до +16°. 
Річна кількість опадів 750— 
1500 мм. Найбільша ріка — Шіре 
(притока Замбезі). Поширені чер¬ 
воні й коричнево-червоні грунти. 
В рослинному покриві переважа¬ 
ють тропічні ліси й савана. Ство¬ 
рено Нац. парк М. 

Населення М. в основному скла¬ 
дається з близьких між собою бан- 
тумовних народів, які належать 
до групи нігер-конго. Серед них 
чисельно переважають Малаві — 
62% всього населення (1978, оцін¬ 
ка), що являють собою групу спо¬ 
ріднених народів ньянджа, чева, 
тумбука, тонго та ів. Живуть також 
ломве (або макуа), яо, нгоні, фіпа 
та ін. Пересічна густота нас.—44,3 
чол. на 1 км2 (1978, оцінка). Офіц. 
мови — чиньянджа (мова Малаві) 

та англійська. Міське населення 
становить 19,7% (1975). Найбіль¬ 
ші міста: Блантайр-Лімбе, Зомба, 
Лілонгве. С. /. Брук. 
Історія. Тер. М. здавна заселена 
племенами мовної групи банту. 
В кін. 15 ст. тут існувало племінне 
об’єднання Малаві. В 2-й пол. 
19 ст. почалося проникнення на 
тер. М. європейців. З 1891 тер. 
М.— протекторат Великобританії 
(мав назву Ньясаленд). Населен¬ 
ня М. вело постійну нац.-визволь¬ 
ну боротьбу (повстання 1915 та 
ін.), яка особливо посилилася піс¬ 
ля 2-ї світової війни. В 1944 було 
створено першу політ, орг-цію 
корінного населення — Афри¬ 
канський нац. конгрес (АНК), 
який очолив боротьбу за надання 
незалежності народам цього ра¬ 
йону Африки. В 1953 колонізато¬ 
ри створили Федерацію Родезії 
і Ньясаленду. В 1959 колоніальна 
«лада оголосила АНК поза зако¬ 
ном, запровадила в країні надзви¬ 
чайний стан (існував до кінця 
1960). Боротьбу за незалежність 
очолила створена 1959 партія Кон¬ 
грес М. 1.ІІ 1963 Ньясаленд 
здобув внутрішнє самоврядуван¬ 
ня. В грудні 1963 було оголошено 
про розпуск Федерації Родезії 
і Ньясаленду. 6. VII 1964 Ньяса¬ 
ленд став незалежною д-вою під 
назвою Малаві. Залишився у Спів¬ 

дружності, очолюваній Великобри¬ 
танією. В 1966 М. було проголо¬ 
шено республікою. Уряд М. про¬ 
водить політику співробітництва 
3 зх. країнами та ПАР. З 1964 
М.— член ООН. М.— член Орга¬ 
нізації африканської єдності. 

М. Д. Несун. 
Політичні партії, профспілки. 
Конгрес Малаві, засн. 
1959. Єдина політ, партія. Кон¬ 
грес профспілок Ма¬ 
лаві, засн. 1964. 
Господарство. М.— економічно 
відстала агр. країна, г-во якої 
значною мірою залежить від іноз. 
капіталу (гол. чин. Великобрита¬ 
нії, ПАР, ФРН, США). В с. г. ви¬ 
робляється 43,7% валового внутр. 
продукту і зайнято 90% самодіяль¬ 
ного населення. На плантаціях, 
що належать іноз. власникам, і 
частково в афр. г-вах вирощують 
на експорт (збір, тис. т, 1977): 
чай — 31,6, тютюн — 22,9, ара¬ 
хіс — 18,4, бавовник — 20,5, тунг, 
цукр. тростину. Осн. прод. куль¬ 
тури — кукурудза, просо, рис, 
касава, сорго, бобові. Тваринниц¬ 
тво розвинуте слабо в зв’язку з 
поширенням мухи цеце. Пого¬ 
лів’я (тис., 1977): великої рогатої 
худоби — 728, овець і кіз — 850. 
Рибальство (1977 виловлено 65,8 
тис. т риби). Надра країни вивче¬ 
но мало, видобувають незначну 
кількість заліз, руди, бокситів, 
кіаніту. Обробна пром-сгь пред¬ 
ставлена невеликими підприєм¬ 
ствами по переробці с.-г. сировини 
(бавовноочисними, по обробці тю¬ 
тюну й чаю: вироби, цукру, олії, 
вина), а також підприємствами 
по вироби, мінеральних добрив, 
буд. матеріалів, лісопильної, 
швейної галузей. У 1977 вироблено 
276 млн. кВт гол електроенер¬ 
гії. Найрозвинутіший автогужовий 
транспорт. Довж. (км, 19/7): ав¬ 
тошляхів — 3020 (у т. ч. 1242 — ас¬ 
фальтованих), з-ць — 566. В Лілон¬ 
гве — аеропорт. З М. вивозять 
чай, тютюн, арахіс, тунгову олію, 
вовну; довозять металовироби, 
нафтопродукти, трансп. засоби, 
пром. і прод. товари. Осн. торг, 
партнери — Великобританія, ПАР, 
Зімбабве, США. Грош. одиниця — 
квача. 1 квача = 1,22 дол. США 
(березень 1979). О. Д. Якушев. 
Медичне обслуговування. В 1975 
було 4900 лікарняних ліжок (10,5 
ліжка на 10 тис. ж.); мед. допомогу 
подавали 104 лікарі (0,2 лікаря 
на 10 тис. ж.), 7 зубних лікарів і 
4 фармацевти. Лікарів готують за 
кордоном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 19/7 бл. 75% 
нас. М. було неписьменним. За¬ 
кону про обов’язкову освіту не¬ 
має. Строк навчання в поч. шко¬ 
лі 8 років (з 5 років), у середній 
—6 (4 +- 2). Викладання — 
англ. мовою. Є приватні школи. В 
1976/77 навч. р. у поч. школах на¬ 
лічувалося 663,9 тис. учнів, у 
серед, навч. закладах — 15,9 тис. 
Університет у м. Блантайр-Лім¬ 
бе (засн. 1964; 1,1 тис. студентів). 
Є 4 коледжі, що закінченої вищої 
освіти не дають: с.-г. у Лілонгве, 
політех. ін-т і адміністративний 
коледж у Блантайр-Лімбе й Чан- 
селлор- коледж у Зомбі. Наук,- 
істор. т-во в Блантайр-Лімбе, Ге- 
ол. служба, ряд дослідних станцій 

МАЛАВІ 

МАЛАВІ 

Площа — 125 тис. км* 

Населення — 5,54 млн. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — 
м. Лілонгве 

21 
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МАЛАВСЬКИЙ 

Герб Малайзії. 

МАЛАЙЗІЯ 

Площа — 332,8 тис. 
км2 

Населення — 13,3 млн. 
чол. (1979, оцінка) 

Столиця — м. Куала- 
Лумпур 

Малайзія. 
Краєвид на півночі 
країни. 

з с. г., тваринництва й ветеринарії, 
лісівництва. Нац. бібліотечна 
служба в Лілонгве (засн. 1968), 
б-ки ун-ту, ін-тів і коледжів, б-ка 
та архів у Зомбі. Музей М. у 
Блантайр-Лімбе (засн. 1964). 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення. В 1979 у 
М. виходило 5 осн. періодичних 
видань заг. тиражем 68 тис. прим. 
Найзначніші газети: щоденна 
<Дейлі тайме» (««Щоденний час», з 
1895, англ. мовою) щотижнева 

««Малаві ньюс» (««Новини Мала¬ 
ві», з 1959, англ. та чиньяиджа мо¬ 
вами) двотижнева — < Афрікен» 
(««Африканець», з 1950, англ. та 
чиньянджа мовами). Осн. журна¬ 
ли: урядовий «Зіс із Малаві» (««Це 
Малаві», з 1964, англ. мовою) та 
католицький «Моні» (з 1964, англ. 
та чиньянджа мовами). Мала¬ 
ві йська радіомовна корпорація 
засн. 1964, контролюється урядом. 
Передачі ведуться англ. і чиньян¬ 
джа мовами. 
Література М. розвивається пере¬ 
важно англ. мовою. Зародження 
її припадає на 30-і рр. 20 ст. 
(автобіографічні романи С. Й. 
Нтара). Після здобуття незалеж¬ 
ності в л-ру влилися молоді про¬ 
заїки. Л. Каїра в автобіографіч¬ 
них романах «Я намагатимусь» 
(1965) і «Тінь минулого» (1968) 
відтворив соціальні конфлікти, а 
також конфлікти між афр. тра¬ 
диціями і впливом Заходу. Бо¬ 
ротьбу нового і старого в Африці 
він розкрив у романі «Джінгала» 
(1969). Найвідоміші сучасні пись¬ 
менники М.: О. Качінгве — автор 
першого у Сх. Африці соціально- 
політ. роману «Нелегка справа» 
(1969) та Д. Руба дірі — автор 
кількох поетичних збірок та ро¬ 
ману «Без викупу». 

В. К. Кухалашвілі. 

Мистецтво. Житла в поселеннях — 
круглі в плані або чотирикутні 
з очеретяною покрівлею — спору¬ 
джують з застосуванням плетеного 
з лозин каркасу. З худож. реме¬ 
сел поширені гончарство та різь¬ 
блення на дереві. 
Для сучас. музики М. характер¬ 
ний стиль «квела», в якому поєд¬ 
нуються місц. муз. традиції та 
популярна зх.-європ. музика. По¬ 
ширені ансамблі «квела» (флейта- 
пеніуїсл, 5-струнна гітара, контра¬ 
бас, барабан, тріскачки, банджо) 
— «Маканга спешіал бенд», ан¬ 
самбль з Каронги та ін. 
МАЛАВСЬКИЙ Володимир Єв¬ 
генович (1853, Кам’янець-Поділь- 
ський, тепер Хмельн. обл.— 
16(28).III 1886] — учасник народ¬ 
ницького руху на Україні в 70-х 
рр. 19 ст. З 1874 вів народницьку 
пропаганду серед селян Поділь¬ 
ської губ. В 1876 переїхав до Киє¬ 
ва. Один з учасників Чигиринської 
змови 1877. Заарештований 1877, 
засуджений (1880) до 20 років 
каторги. За втечу з Красноярської 
тюрми (1881) строк каторги було 
збільшено ще на 15 років. Катор¬ 
гу відбував на Карі. За участь у 
виступі в'язнів проти жорстокого 
тюремного режиму (1883) М. було 
переведено до Петропавловської, 
а потім до Шліссельбурзької фор¬ 
теці, де він і помер. 
МАЛАГА — місто на Пд. Іспанії, 
в Андалусії. Адм. ц. провінції 
Малага. Вузол з-ць і автошляхів. 

Значний порт на Середземному м. 
374,5 тис. ж. (1970). Найрозвину¬ 
тіша харчосмакова (вироби, де¬ 
сертних вин, оливкової олії, пло¬ 
доовочевих і рибних консервів, 
Цукру) пром-сть. Підішиємства 
судноремонтної, металообр., хім., 
нафтохім. (вироби, азотних добрив, 
сірчаної к-ти, вибухівки), текст., 
миловарної галузей. Відомий клі¬ 
матичний курорт. Архітектурні 
пам’ятки 9—18 ст. Засн. фінікій¬ 
цями близко 11 ст. до н. е. під 
назвою Малака. 
МАЛАГАСІЙСЬКА МбВА — мо- 
ва малагасійців. Належить до 
малайсько-полінезійських мов. 
Близька до деяких мов даякгв. У 
М. м. виділяється кілька діалектів; 
в основі літ. мови — діалект 
мерна. Сучас. алфавіт базується 
на лат. графічній основі. Про л-ру 
М. м. див. Мадагаскар, розділ 
Література. 
Літ.: Аракин В. Д. Мальгашский 
язьїк. М., 1963. Ю. X. Сірк. 

МАЛАГАСГЙСЬКА РЕСПУБЛІ¬ 
КА — колишня (до ЗО.XII 1975) 
назва Демократичної Республіки 
Мадагаскар.^ Див. Мадагаскар. 
МАЛАГАСІЙЦІ — народ, основне 
населення Мадагаскару. Чисель¬ 
ність — 8,2 млн. чол. (1978, оцін¬ 
ка). Говорять малагасійською мо¬ 
вою. За релігією частина М.— про¬ 
тестанти, частина — католики, 
зберігаються і пережитки давніх 
вірувань (особливо культу пред¬ 
ків). Осн. заняття М.— вемлероб- 
ство, тваринництво. Про історію, 
економіку і культуру М. див. Ма¬ 
дагаскар. 
МАЛАЙЗІЯ, Федерація Малай¬ 
зії — держава в Пд.-Сх. Азії. 
Займає пд. частину п-ова Малак¬ 
ка й територію на Пн. о. Каліман¬ 
тан (штати Сабах і Саравак). Оми¬ 
вається водами Індійського ок. 
і Пд.-Китайського м. В адміні¬ 
стративному відношенні поділяєть¬ 
ся на 13 штатів. 
Державний лад. М.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до Спів¬ 
дружності, очолюваної Велико¬ 
британією. Діє конституція 1957. 
За формою держ. устрою М. є 
федерацією. Глава д-ви — верхов¬ 
ний правитель — на 5 років обира¬ 
ється Радою правителів по черзі 

з числа правителів штаті в-султа- 
натів. Законодавчу владу здійснює 
двопалатний парламент у складі 
сенату (58 сенаторів, з яких 26 
обираються законодавчими збора¬ 
ми штатів, а 32 призначаються гла¬ 
вою д-ви; всі — на 6 років) і пала¬ 
ти представників (154 депутати оби¬ 
раються населенням строком на 
5 років). Уряд — кабінет мініст¬ 
рів, призначається верховним пра¬ 
вителем, очолюється прем’єр-мі¬ 
ністром. в. /. Євінтов. 
Природа. Рельєф узбережних ра¬ 
йонів країни рівнинний, внутріш- 

Видобування олов’яної руди. 

ніх — гірський. Найвища верши¬ 
на— г. Кінабалу (заввишки 4101 м) 
на о. Калімантан. Поклади олов’я¬ 
них, заліз., мідних, вольфрамо¬ 
вих руд, бокситів, нафти, кам. 
вугілля. Клімат екваторіальний, 
мусонний. Пересічна річна т-ра 
від 4-25 до 4-28®. Опадів в узбе¬ 
режних районах 2000—2500 мм, у 
горах — до 5000 мм на рік. Річко¬ 
ва сітка густа. Ріки короткі, пов¬ 
новодні, найбільші з них — Па- 
ханг (п-ів Малакка), Раджанг, 
Барам (о. Калімантан). Поширені 
опідзолені латеритні грунти, на 
узбережних низовинах — алюві¬ 
альні. Бл. 75% поверхні країни 
вкрито вічнозеленими вологими 
тропічними лісами. 

В. М. Юрковський. 
Населення. Бл. 47% нас. станов¬ 
лять малайці, понад 34% — китай¬ 
ці. Живуть також даяки, кадазани, 
меланау, баджау та вихідці з Ін¬ 
дії, Бангладеш і Пакистану. Держ. 
мова — малайська. Пересічна гу¬ 
стота нас.— бл. 40 чол. на 1 км2 
(1979, оцінка). Міське населення 
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становить понад 27%. Найбільші 
міста: Куала-Лумпур, Пінанг, 
Іпох. 
Історія. Тер. М. була заселена з 
раннього палеоліту. Перші ранньо- 
феод. д-ви виникли на Пн. п-ова 
Малакка. В 15 — на поч. 16 ст. 
п-ів Малакка, архіпелаг Ріау й 
сх. частина о. Суматра об’єдналися 
під владою Малаккського султана¬ 
ту. В 15 ст. тер. су час. Сх. М. (пн. 
частину о. Калімантан) підкорив 
султанат Бруней. В 1511 Ма¬ 
лаккський султанат захопила Пор¬ 
тугалія (1641 перейшов до Гол¬ 
ландії). В зх. частині М. існувало 
кілька султанатів, найзначнішим 
з яких був Джохор. З 1885 Джохор, 
з 1888 Бруней стали протекто¬ 
ратами Великобританії. Населен¬ 
ня М. вело постійну боротьбу про¬ 
ти англ. колонізаторів (Кедахська 
війна 1791, Нанінгська війна 1831 
— 32, повстання 1891—94, 1894— 
1900, 1915). З утворенням 1930 
Компартії М. (КПМ) опір народів 
М. колонізаторам набув організо¬ 
ваного характеру. Під час 2-ї 
світової війни М. 1941—45 була 
окупована япон. військами. Після 
поразки Японії КПМ разом з ін. 
прогресивними силами повела бо¬ 
ротьбу проти англ. колонізаторів 
за над. незалежність країни. 
31.VIII 1957 стала незалежною зх. 
частина М.— Малайя (Малайська 
Федерація), залишившись у складі 
Співдружності, очолюваної Вели¬ 
кобританією. В 1963 Малайя 
об’єдналася з Сінгапуром (до 
1965), Сараваком і Сабахом у Фе¬ 
дерацію М. В 1967 М. установила 
дипломатичні відносини з СРСР. 
У 1970 проголошено екон. програ¬ 
му розвитку М. Уряд заохочує 
«вільне підприємництво» і вкла¬ 
дення іноз. капіталу в економіку 
країни. 
У зовн. політиці уряд М. проголо¬ 
шує принципи неприєднання, по¬ 
важання суверенітету й невтручан¬ 
ня у справи ін. держав. Згідно з 
угодою 1971 на тер. М. розміщено 
контингент військ Великобританії, 
Австралії, Нової Зеландії. В 1967 
підписано торг, угоду між М. і 

На плантації гевеї. 
Заготівля цінних порід деревини. 

СРСР, 1972 — угоди про екон., 
тех., культур, та наук, співробіт¬ 
ництво. З 1963 М.— член ООН. 
В 1966—73 М.— член АЗПАК, 
з 1967 — член АСЕАН, з 1971 — 
АНЗЮК. 
Політичні партії, профспілки. 
На ц. фронт (утворений 1957) — 
правляча коаліція 10 партій. Най¬ 
більші з них: О б’єднана ма¬ 
лайська національна 
організація, засн. 1946. 
Представляє інтереси малайської 

Будинок парламенту в Куала-Лумпу* 
рі. 50-і роки 20 ст. 

феод.-бурж. верхівки. Китай¬ 
ська асоціація Малай- 
з і ї, засн. 1946. Представляє ін¬ 
тереси місцевої кит. буржуазії. 
Індійськийконгрес Ма¬ 
лайзії, засн. 1946. Партія за¬ 
можних прошарків індійців М. 
Гол. опозиційні партії: Партія 
демократичної дії, засн. 
1966. Представляє інтереси ки¬ 
тайців М. Панмалайська 
ісламська партія, засн. 
1951. Виражає інтереси малай¬ 
ської серед, і дрібної буржуазії, 
мусульманського духівництва. Ко¬ 
муністична партія Ма¬ 
лайї, засн. 1930 (з 1948 діє не¬ 
легально). Перебуває під впливом 
маоїзму. Конгрес профспі¬ 
лок Малайзії, засн. 1949. 
Входить до МКВП. 
Господарство. М.-1- переважно агр. 
країна з розвинутою гірничодобув¬ 
ною пром-стю. Основа економіки — 
вироби, на експорт с.-г. і мінераль¬ 
ної сировини. На М. припадає 
бл. 40% світового вироби, каучу¬ 
ку, пальмової олії, олова, за екс¬ 
портом яких вона займає 1-е місце 
в світі. В провідних галузях г-ва 
значні позиції посідає іноз. капі¬ 
тал (гол. чин. Великобританії і 
США). У с. г. зайнято бл. 60% еко¬ 
номічно активного населення краї¬ 
ни. Провідне значення мають ве¬ 
ликі капіталістичні плантації. Під 
експортними культурами зайнято 
80% оброблюваних земель. Збір 
і вироби, (тис. т, 1979): каучуку — 
1655, пальмової олії — 2088, коко¬ 
сових горіхів—1034 (1978), копри— 
850, ананасів — 209, перцю — 38, 
какао — 29. Гол. прод. культура 
— рис (1460 тис. т, 1979), вироби, 
якого не задовольняє потреб краї¬ 
ни. Тваринництво розвинуте слабо. 
В 1979 виловлено 708 тис. т риби, 
заготовлено 25,4 млн. м3 круглого 
лісу й вироблено 5,7 млн. м3 пи¬ 
ломатеріалів. Гол. галузь пром-сті 
— гірничодобувна. В 1979 добуто і 
вироблено (тис. т): олова — 72, 
заліз, руди — 260, нафти — 14 000, 
мідного концентрату — 110 (1978), 
бокситів — 320. Підприємства по 
переробці с.-г. продукції, скла¬ 
данню автомобілів, с.-г. машин, ви¬ 
роби. електротех. і гумових виро¬ 

бів, хім. добрив, цементу, пилома- __ д 
теріалів, товарів широкого вжитку. МА/Ь 
Розвинуті кустарні ремесла (виго¬ 
товлення гончарних і ювелірних 
виробів, мережива). Вироби, елек¬ 
троенергії — 11,9 млрд. кВт год 
(1978), переважно на ТЕС. Осн. 
пром. центри: Куала-Лумпур, Пі¬ 
нанг, Баттеруерт.Праї. Довж. (тис. 
км, 1976): з-ць — 1,82, автошляхів 
— 27. Тоннаж морського торго¬ 
вельного флоту — 443 тис. брут¬ 
то реєстрових т. Найбільші мор¬ 
ські порти: Пінанг, Пелабухан- 
Келанг, Кучінг. У Куала-Лум- 
пурі, Пінангу і Кота-Кінабалу— 
міжнародні аеропорти. 
З М. вивозять каучук, олово, наф¬ 
ту, пальмову олію, круглий ліс, 
пиломатеріали; довозять машини й 
устаткування, паливо, хім. товари, 
продовольство. Осн. торг, парт¬ 
нери — Японія, США, Сінгапур, 
Великобританія. Грошова одиниця 
— рингіт. За курсом Держбанку 
СРСР 100 рингітів = 30,39 крб. 
(жовтень 1980). 

В• М. Юрковський. 
Медичне обслуговування. В 1970 
в Зх. М. налічувалося 33 400 лі¬ 
карняних ліжок (38 ліжок на 10 
тис. ж.), працювало 2500 лікарів 
(2,4 лікаря на 10 тис. ж.), понад 
270 стоматологів, 162 фармацевти. 
В Сабаху налічувалося 2000 лікар¬ 
няних ліжок (32 ліжка на 10 тис. 
ж.); мед. допомогу подавали 98 
лікарів (0,2 лікаря на 10 тис. ж.), 
15 стоматологів. У Сараваку 1971 
було 2100 лікарняних ліжок (21 
ліжко на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 90 лікарів (приблизно 
1 лікар на 10 тис. ж.), 130 стомато¬ 
логів. Підготовку лікарів здійсню¬ 
ють у медичній школі при Ма¬ 
лайському національному універ¬ 
ситеті. 
Освіта. В країні великий процент 
неписьменних. У Зх. М. запро¬ 
ваджується обов’язкове навчан¬ 
ня дітей віком від 6 до 15 років. 
Система освіти: 6-річна поч. 
школа (з 6 до 12 років), 3-річна 
молодша серед, школа і 2-річна 
старша серед, школа, що має акаде¬ 
мічне (з гуманітарним, природни- 
чонаук. і тех. ухилами) й профе¬ 
сійне відділення. Профес. підго¬ 
товку здобувають у ремісничих 
школах, серед, тех. коледжах і тех. 
коледжах підвищеного типу. В 
1976/77 навч. р. у Зх. М. було 
5234 загальноосв. школи (понад 
2,4 млн. учнів), 171 профес.-тех. 
навч. заклад (78 тис. студентів); 
у Сх. М.— 2256 шкіл (414,6 тис. 
учнів). Вищу освіту дають 5 ун¬ 
тів (1977/78 навч. р.— 21 тис. 
студентів): у м. Куала-Лумпурі 
(засн. 1962), Національний (засн. Куала-Лумпур. 
1970), технологічний у Куала- Панорама міста. 
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Лумпурі (засн. 1972), сільсько¬ 
господарський (засн. 1973), ун-т 
природничих наук на о. Пінанг. 
У Куала-Лумпурі — Над. б-ка М. 
засн. 1971), Над. музей (засн. 
963, колекції з археології, етно¬ 

графії, зоології). 
В. П. Лапчинська. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в М. виходило 50 газет 
заг. тиражем бл. 2 млн. прим. 
(23 кит., 12 англ., 7 малайською, 
6 тамільською і 2 Пенджабі мова¬ 
ми). Найвпливовіші щоденні га¬ 
зети: малайською мовою — «Уту- 
сан Малайсія» (««Представник Ма¬ 
лайзії», з 1965), «Утусан Мелайю» 
(««Представник Малайї», з 1939), 
««Беріта харіан» (««Щоденні нови¬ 
ни», з 1957); англ. мовою — «Нью 
стрейтс тайме» (««Новий час Про¬ 
токи», з 1845), «Малай мейл» 
(«Малайська пошта», з 1896); кит. 
мовою — «Сіньчжоу жібао» («Но¬ 
вий материк», з 1929), «Чжунго 
бао» («Китайська преса», з 1946); 
тамільською — «Таміл несан» (з 
1924). Над. інформаційне агентст¬ 
во Бернама створено 1967. Радіо¬ 
мовлення ведеться малайською, 
англійською, китайською, таміль¬ 
ською, індонезійською, тайською, 
арабською мовами та трьома фі- 
ліппінськими діалектами. Теле¬ 
бачення — з 1963. 
Література малайською мовою 
веде свій початок з 7 ст. Включала 
в себе істор. хроніки, правові, тео¬ 
логічні, агіографічні твори, а також 
белетристику, що мала дидактич¬ 
не спрямування. В 19 ст. зароди¬ 
лася просвітительська л-ра, за¬ 
чинателем якої був Абдуллах бін 
Абдулкадір Мунгиі. Розвиток ка¬ 
піталістичних відносин в М. спри¬ 
яв дальшій еволюції л-ри. В 1-й 
третині 20 ст. з романами виступи¬ 
ли Саїд Шейх, А. Нававі, А. Ісма- 
їл, А. Рашід Талу, А. Самад Ах- 
мад, А. Сідік, Ш. Салех та ін., з 
гумористичними оповіданнями — 
А. Рахім бін Салім (Каджей). 
Оновлювачем поетичної форми 
був М. Ясін Мамор. Осн. тема 
л-ри після 2-ї світової війни — 
нац.-визвольний рух в М. (романи 
Абдуллаха Гані Ісхака та ін.). 
Реалістичні тенденції особливо про¬ 
явилися в жанрі оповідання (Кріс 
Мас, Усман Аванг та ін.). Грома¬ 
дян. мотиви притаманні поезії 
С. Н. Масурі, Усмана Аванга, Ха- 
ліма Анвара. В жанрі роману важ¬ 
ливі соціальні проблеми порушу¬ 
ють Арена Ваті, А. Самад Саїд, 
Аліас Алі, Шахнон Ахмад, Ісмаїл 
Хусейн. Серед сучас. письменни¬ 
ків М., які пишуть кит. мовою,— 
Сун Я, Цзян Жень; тамільською 
мовою — С. Вадівель та ін. Деякі 
письменники пишуть англ. мовою. 

Н. М. Смурова. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. На тер. М. з 8—13 ст. 
збереглися руїни буддійських хра¬ 
мів Кедаха. В 17—18 ст. під впли¬ 
вом ісламу споруджували мечеті 
й надгробки (в штатах Перак, 
Кедах). У 2-й пол. 19 ст. розви¬ 
ваються міста (Пінанг, Куала- 
Лумпур), споруджуються будівлі 
в мішаних архіт. стилях Європи, 
Китаю та мусульм. Індії. Нар. 
житло — дерев’яні та бамбукові 
каркасні хатини на палях або на 
земляній площадці. Найдавніші па¬ 
м’ятки мистецтва М.— неолітична 

кераміка, менгіри з Алор-Гаджа- 
хи (2-а пол. 1-го тис. до н. е., Ма¬ 
лакка), барабани з бронзи тощо. 
Культура М. зазнала впливу Індії 
(скульптурні буддійські зображен¬ 
ня), Китаю (худож. вироби з ме¬ 
талу й кераміки). В сучас. М. по¬ 
ширені живопис, скульптура, з ху¬ 
дож. ремесел — гончарство, ткацт¬ 
во, плетіння. 
Літ.: Руднев В. С. Малайзия (1963— 
1968). М., 1969; Латмшева И. Малай¬ 
зия. М., 1972; Гордеев В. В. Нацио- 

Статуї перед храмом у Пі ванту. 

нальньїй вопрос в Малайзии. М., 
1977; Хренов Ю. Ф. Зкономическое 
развитие Малайзии. М.. 1975; Бра- 
гинский В. И. Зволюция малайского 
классияеского стиха. М., 1975; Сов- 
ременная Азия. Справочник. М.. 
1977. , ~ 
МАЛАЙСЬКА МбВА — мова 
малайців та деяких ін. народів. 
Належить до малайсько-поліне¬ 
зійських мов. У М. м. виділяють 
численні діалекти. Найдавніші на-/ 
писи М. м. належать до 7 ст. М. м. 
поширилась у той час на Малайсь¬ 
кому архіпелазі як мова торгівлі, 
а з 15 ст. у багатьох районах архі¬ 
пелагу стала мовою культури й 
мусульм. релігії. Протягом 15— 
19 ст. створено велику л-ру М. м. 
(з араб, графікою). В 20 ст. сфор¬ 
мувалися дві літ. форми М. м., 
які офіційно наз. індонезійською 
мовою і літературною М. м. Малай¬ 
зії (ін. її назва — малайзійська). 
Алфавіт цих мов базується на ла¬ 
тинській графічній основі. 

# „ Ю. X. Сірк. 
МАЛАЙСЬКА федерація — 
1) У 1948—57 офіційна назва во¬ 
лодіння Великобританії на Пд. 
п-ва Малакка. 2) 3 1957 — неза¬ 
лежна держава (з 1963 — в скла¬ 
ді Федерації Малайзія). 
МАЛАЙСЬКИЙ архіпелаг — 
найбільший архіпелаг земної ку¬ 
лі. Лежить на Зх. Тихого ок., між 
Азією та Австралією. Включає по¬ 
над 10 тис. островів, що утворю¬ 
ють кілька острівних груп: Вели¬ 
кі й Малі Зоноські острови, Фі- 
ліппінські острови, Молуккські 
о-ви та ін. Заг. площа бл. 2 млн. 
км?. Рельєф переважно гористий, 
вис. до 4101 м (г. Кінабалу на о. 
Калімантан). Район активного вул¬ 
канізму: бл. 330 вулканів, з яких 
понад 100 діючих; часто бувають 
землетруси. Родовища олова, за¬ 
ліз. і марганцевих руд, нікелю, 
вольфраму, бокситів, нафти. Клі¬ 
мат переважно екваторіальний, 
жаркий; опадів 2000—5000 мм на 
рік. До вис. 1200 м поширені вологі 
тропічні вічнозелені ліси з пальма¬ 
ми (до 300 видів), панданусами, 
деревовидними папоротями, бам¬ 
буком та ін.; до 2000 м — ліси з 
дуба, каштана, клена, хвойних; 

до 4000 м — вологі гірські ліси; 
вище — чагарники, гірські луки. 
На окремих вершинах — вічні 
сніги. На узбережжях та в дельтах 
рік — мангрові зарості, серед рос¬ 
лин багато ендеміків (бл. 35% ви¬ 
дів). Характерні людиноподібні 
мавпи (орангутан, гібон), слони, 
носорог, малайський ведмідь, шер¬ 
стокрил, довгоп’ят та ін. Багато 
природних і нац. парків. На ост¬ 
ровах М. а. розташовані д-ви Індо¬ 
незія, Малайзія і Філіппіни та 
султанат Бруней. м. М. Рибін. 
МАЛАЙСЬКО-ПОЛІНЕЗІЙСЬКІ 
М (З В И, австронезійські мови — 
сім’я мов. У М.-п. м. традиційно 
виділяють 4 групи (чи гілки) мов: 
індонезійські мови, меланезійські 
мови, полінезійські мови й мікро¬ 
незійські мови, але така класифі¬ 
кація недостатньо відображає ге¬ 
нетичні зв’язки цих мов. Характер¬ 
ні риси М.-п. м.: корінь багатоскла¬ 
довий (найчастіше двоскладовий), 
аглютинація, в синтаксисі — ана- 
літизм. У деяких сучас. класифі¬ 
каціях мов М.-п. м.— найбільший 
з підвідділів австронезійської сі¬ 
м’ї, куди входить більшість австро- 
незійських мов. Ю. X. Сірк. 
МАЛАЙЦІ — 1) Поширена раніше 
в літературі загальна назва для 
народів Пд.-Сх. Азії, які гово¬ 
рять мовами індонезійської групи 
австронезійської мовної сім’ї. 
2) Група народів Пд.-Сх. Азії, спо¬ 
ріднених за походженням, мовою 
(див. Малайська мова) і культу¬ 
рою. Розрізняють власне М. (7,3 
млн. чол., 1978, оцінка), які живуть 
переважно в Малайзії і Сінгапу¬ 
рі, і різні малайомовні народи (8,5 
млн. чол., 1978, оцінка), які жи¬ 
вуть переважно в Індонезії. За 
релігією М.— мусульмани-суні- 
ти, поширені також залишки дав¬ 
ніх анімістичних вірувань (див. 
Анімізм) і елементи буддизму та 
індуїзму. Осн. заняття М.— зем¬ 
леробство, рибальство, мисливство, 
лісові промисли, ремесла. Про 
історію, економіку, культуру М. 
див. Малайзія та Індонезія. 
МАЛАККА — півострів на Пд. Сх. 
Азії, є частиною п-ова Індокитай. 
Омивається на Зх. Андаманським 
м. і Малаккською прот., на Сх.— 
Пд.-Китайським м. і Сіамською 
зат. На Пн. перешийком Кра з’єд¬ 
нується з осн. частиною Індоки¬ 
таю. Довж. бл. 1300 км, площа бл. 
190 тис. км2. Рельєф переважно 
гірський, вис. до 2190 м (г. Тахан), 
на узбережжі — низовинні рівни¬ 
ни, болота. Родовища олова, воль¬ 
фраму, бокситів, золота, кам. ву¬ 
гілля тощо. Поширені вологі еква¬ 
торіальні ліси, на узбережжі — 
мангрові зарості. З тварин зустрі¬ 
чаються мавпи, слон, носорог, 
тигр, ведмідь, олені, а також змії, 
черепахи, крокодили; з птахів — 
фазани, папуги, павичі тощо. На 
М. розташовані частини д-в Таї¬ 
ланду і Малайзії. 
МА7ІАКОВ Георгій Васильович 
(10.11 1928, Київ — 14.VI 1979, 
там же) — укр. рад. графік, засл. 
художник УРСР (з 1974). В 1955 
закінчив Київ, художній ін-т, 
де вчився у В. Касіяна та І. Пле- 
щинського. Працював у галузі 
станкової та книжкової графіки. 
Твори: «Чорноморці» (1960), «Ки¬ 
їв 1941—45» (1961—65), триптих 
«їхній шлях» (1965), «Київ у гро- 
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зовий час» (1967—68), <В. 1. Ле¬ 
нін за кордоном» (1969—70). М. 
виконав ряд екслібрисів. 
Літ.: Белічко Ю. В. Георгій Мала- 
ков. К., 1974 
МАЛАКОЛОГІЯ (від грец. раА<5- 
КЮУ — МОЛЮСК І А.67ОС; — вчен¬ 
ня) — галузь зоології, що вивчає 
молюсків. 
МАЛАЛА (МаЛаХа^) Іоанн (бл. 
491—578) — візант. історик. Ав¬ 
тор всесвітньої хроніки (18 книг, 
перекладена старослов’ян. і груз. 
мовами), яка починалася з леген¬ 
дарної історії єгиптян і була до¬ 
ведена до 563. Давньорус. літопис¬ 
ці користувалися хронікою М. як 
одним із джерел з всесвітньої істо¬ 
рії. 
МАЛАНГ — місто в Індонезії, на 
о. Ява. Розташований на р. Бран- 
тас. Залізнична станція. 422,4 
тис. ж. (1971). Підприємства пер¬ 
винної переробки с.-г. продукції, 
деревообр., текст., тютюнової 
пром-сті. Залізничні майстерні. 
Університет. 
МАЛАХІВ КУРГАН — височи¬ 
на на Пд. Сх. Севастополя, один з 
важливих опорних пунктів під 
час Севастопольської оборони 
1854—55 та Севастопольської обо¬ 
рони 1941—42. В період Крим¬ 
ської війни 1853—56 рос. солдати й 
матроси героїчно захищали М. к. 
протягом 11 місяців [27.VIII (8.IX) 
1855 франц. війська після штурму 
захопили М. к.]. На М. к. бу¬ 
ло смертельно поранено адміралів 
В. О. Корнілова, П. С. Нахімова, 
вбито В. І. Істоміна. У роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни в районі М. к. 
відбулися запеклі бої з ні м.-фа¬ 
шист. військами. Після закін¬ 
чення війни на М. к. реставровано 
істор. пам’ятки часів Крим, війни 
1853—56, відкрито філіал Севас¬ 
топольського музею героїчної обо¬ 
рони і визволення міста, встанов¬ 
лено пам’ятник рад. льотчикам, 
які загинули в боях за Севасто¬ 
поль. У 1958 на могилі Невідомого 
матроса на М. к. запалено вічний 
вогонь. 
МАЛАХІТ (від грец. цаХахл — 
мальва) — мінерал класу карбо¬ 
натів. Си2 [(ОН)2 С03]. Сингонія 
моноклінна. Густ. 3,9—4,15. Тв. 
3,5—4. Колір зелений різних від¬ 
тінків. Блиск скляний. В СРСР 
родовища М. є в РРФСР (на Ура¬ 
лі) і в Казахстані; за кордоном — 
в Заїрі й Намібії. Використовують 
як виробне каміння для художньо- 
декорат. виробів, у ювелір, спра¬ 
ві, для виготовлення фарб; разом 
з ін. мінералами родовищ — як 
мідну руду. В. А. Супричов. 
МАЛАХОВ Василь Павлович 
[25.11 (8.III) 1779, с. Малахівка 
на Чернігівщині — 1856] — віт- 

Г. В. Малаков. Тротуар у Брюсселі. 
Картина на панелі. З серії «Бенілюкс» 
Ліногравюра. 1960. 

чизняний лікар, доктор медицини 
і хірургії (з 1810). Навчався в Чер¬ 
нігів. семінарії. В 1801 закінчив 
петерб. Медико-хірург. академію, 
при якій працював до 1806; з 
1806 — у петерб. клініці травмато¬ 
лога І. Ф. Буша. З 1813 — гене- 
рал-штаб-лікар Подільської армії, 
з 1829 — інспектор госпіталів. М. 
запропонував науково-практичну 
класифікацію хвороб (1820), в ос¬ 
нову якої було покладено досяг¬ 
нення вітчизн. медицини; особли¬ 
ву увагу приділяв питанням про¬ 
філактики. Учасник Бородінської 
битви (особистий лікар М. І. Ку- 
тузова). М. О. Оборін. 
МАЛАХОВ Георгій Михайлович 
[н. 16 (29).ІІІ 1907, м. Білопілля, 
тепер Сум. обл.] — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі гірничої справи, акад. 
АН УРСР (з 1967). Член КПРС з 
1947. Після закінчення (1930) Дні- 
проп. гірничого ін-ту працював на 
рудниках Кривбасу, 1939—46 — 
в Н.-д. гірничорудному інститу¬ 
ті , Бакальському рудоуправлінні 
(Урал), з 1946 — в Криворізькому 
гірничорудному ін-ті (1951—73 — 
ректор). З 1973 — зав. Криворізь¬ 
ким відділом Ін-ту геологічних 
наук АН УРСР. Осн. напрями на¬ 
ук. діяльності — створення і вдос¬ 
коналення високоефективних спо¬ 
собів видобування корисних ко¬ 
палин, зокрема на великих глиби¬ 
нах, методів розкриття і підготов¬ 
ки родовищ, розробка досконалі¬ 
ших способів буропідривних робіт. 
Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами. Держ. премія СРСР, 
1948. Держ. премія УРСР, 1970. 
МАЛАХОВ Петро Васильович 
(1753, м. Чернігів — 1807, там же) 
— укр. лікар. Навчався у Черні¬ 
гів. колегіумі й у Моск. медико- 
хірург. школі, яку закінчив 1773 
підлікарем. У 1770—72 брав участь 
V/ боротьбі з епідемією чуми в 
Москві. В 1775—80 — військ, 
лікар, з 1784 — лікар Чернігів, 
намісництва, а з 1797 — інспектор 
Чернігівської лікарської управи. 
Склав перший медико-топографіч- 
ний опис Чернігів, губернії (у 
співавторстві з Л. Ф. Шафон- 
ським), сприяв поліпшенню мед. 
служби на Чернігівщині. За нау¬ 
кові праці з хірургії дістав звання 
штаб-лікаря (1783). М. О. Оборін. 
МАЛАХОВИЧ Василь Лаврентій 
(р. н. і см. невід.) — білорус, та 
укр. друкар. З 1598 був друкарем 
у Вільні, 1608—11 —тех. керівни¬ 
ком Панівецької друкарні, де 
видав публіцистичні анти католиць¬ 
кі твори (лат. і польс. мовами). В 
1615 надрукував у Львові дві 
брошури латинською мовою. 

Я.Д. Ісаєвич, 

«малая совЄтская знци- 
клопЄдия» («МСЗ») — одна з 
рад. універсальних енциклопедій. 
Випущена вид-вом «Советская зн- 
циклопедия» в Москві. 1-е вид. 
«МСЗ» в 10 тт. вийшло 1928—31; 
2-е вид. вії тт.— 1933—41 і 1947. 
У 1958—60 випущено 3-є вид. 
«МСЗ» в 10 тт. (вміщено бл. 50 тис. 
статей з різних галузей знань). 
МАЛАЙЛАМ — мова народу ма- 
лаялі. Належить до оравідій- 
ських мов, близька що тамільської 
мови. В М. немає категорії роду, 
не розрізняються й категорії особи 
та числа в дієслові. У су час. роз¬ 

мовній М. виділяються 12 тер. і 
ряд кастових (соціальних) діалек¬ 
тів. Писемність М.— з 10 ст. Ал¬ 
фавіт веде початок від брахмг. 
Література на М. бере по¬ 
чаток в усній народній твор¬ 
чості давніх керальців. Перший 
значний твір на М.— «Рамачарі- 
там» («Життєпис Рами», 13 ст.) 
за мотивами <Рамаяни>. Попу¬ 
лярними були чампу — прозо- 
поетичні форми літ. твору на М. 
У 15—17 ст. великий вплив на 
розвиток л-ри мав релігійно-рефор¬ 
маторський рух бхакті (ідеологи 
його проголошували рівність усіх 
людей перед богом, відкидали кас¬ 
товий поділ). Вершина середньо¬ 
вічної л-ри на М.— творчість пое¬ 
та й філософа Туньджатту Ежут- 
таччана (16 ст.), який створив спе¬ 
цифічний жанр «пісні папуги», епос 
«Духовна Рамаяна», переказав на 
М. *Махабхарату>. У 18 ст. Кунь- 
джан Намбіяр запровадив літ. 
жанр тулаль — лібретто для нар. 
театралізованих вистав. У кін. 
18 ст. зародилася сучасна малаяль- 
ська проза. Перший роман—«Ін- 
дулекха» (1888) О. Чанду Менона. 
На поч. 20 ст. виступили поети 
Кумаран Ащан, Уллур Парамешва- 
ра Айяр і Валлатхол (Валлаттол) 
Нараяна Менон (його вірш «Мав¬ 
золей Леніна» перекладено укр. 
мовою). У розвиток сучас. про¬ 
зи значний вклад внесли М. 
Башір, Кешава Дев, П. Варкі, 
С. К. Поттеккат, Такажі Шіва- 
шанкара Пі ллє та ін. Найвідоміші 
письменники 70-х рр.: Г. Вівека- 
нандан, П. Рафі, М. Кутті, Васу- 
деван Наяр. 
Літ.: Малаялам-русский словарь. С 
□риложением кратного ояерка грам- 
матики язика малая лам. М.. 19711 
Джордж К. М. Литература малая- 
лам. Пер. с англ. М., 1972. 
М. С. Андронов, В. П. Макаренко. 

МАЛАЯЛІ — народ у Пд. Індії, 
осн. населення штату Керала. 
Чисельність — 25,5 млн. чол. (1978, 
оцінка). Мова М.— малаялам, на¬ 
лежить до дравідійських мов. За 
релігією більшість М.— індуїсти, 
решта — християни і мусульмани; 
поширені також давні культи 
(місц. богинь, духів предків то¬ 
що). М.— народ давньої культу¬ 
ри. Ще до н. е. у М. існувала д-ва 
Чера. Протягом віків територія 
розселення М. не раз розпадалась 
на феод, князівства. Роздробле¬ 
ність тер. М. закріпили португ., 
голландські, пізніше — англ. ко¬ 
лонізатори (16—20 ст.). Лише 1956 
М. возз’єдналися в єдиному штаті. 
Осн. заняття М.— землеробство, 
рибальство, садівництво, ремесла. 
МАЛДИБАЄВ Абдилас [24. VI 
(7.VII) 1906, с. Кара-Булак, тепер 
Кеминського району Киргизької 
РСР — 31^ 1978, Фрунзе] — 
киргизький рад. композитор і спі¬ 
вак (тенор), нар. арт. СРСР (з 
1939). Член КПРС з 1939. З 
1929 — у трупі Кирг. студії (пізні¬ 
ше — муз.-драм, театр, з 1942 — 
Кирг. театр опери та балету). В 
1940—41 і 1947—50 навчався в 
Моск. консерваторії. Один з твор¬ 
ців (спільно з В. Власовим та В. 
Фере) перших кирг. муз. драм і 
опер — «Аджал ордуна» («Не 
смерть, а життя», 1938), «Айчу- 
рек» («Місячна красуня», 1939), 
«Манас» (1946), «Токтогул» (1958, 

МАЛДИБАЄВ 

Г. М. Малахов. 

І*. 

А. Малднбаев. 
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МАЛЕ 

2 З 

Малина: 
1 — илодоносра гілка; 
2 — квітка в розрізі; 
3 — плід у розрізі. 

співавт. О. Веприк, М. Абдраєв) 
та ін. (в них виконував гол. пар¬ 
тії), а також музики Держ. гімну 
Кирг. РСР (1946). М.— основопо¬ 
ложник кирг. рад. пісні (масові, 
дит. пісні, хори, кантати, ораторії, 
романси). Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами. 
МАЛЕ — столиця Мальдівської 
Республіки. Порт (безмитної тор¬ 
гівлі) на острові Мале в Індійсь¬ 
кому ок., аеропорт. 17,5 тис. ж. 
(1979). Рибоконсервний з-д, лісо¬ 
пильня. Вивіз в’яленої і копченої 
риби, кокосових горіхів, копри. 
Держ. публічна бібліотека. 
МАЛЕ ПОЛІССЯ — фізико-гео¬ 
графічна область на Пн. Зх. УРСР, 
між Волинською височиною (на 
Пн.) та Подільською височиною 
(на Пд.). Довж. понад 300 км, 
шир. до 70 км. Поверхня переваж¬ 
но рівнинна, вис. до 245 м, подеку¬ 
ди — гриви, трапляються дюни. 
Родовища кам. вугілля, торфу, 
мергелю, піску, глини. Клімат 
вологий, опадів бл. 740 мм на рік. 
Ріки (Буг, Рата, Стир, Іква, Вілія, 
Горинь та ін.) рівнинні, з повіль¬ 
ною течією, долини подекуди за¬ 
болочені. Поширені ліси (сосна, 
дуб, береза, осика), луки. Вирощу¬ 
ють льон, овочі, зернові, цукр. 
буряки тощо. 
малЄвич Казимир Северинович 
Г11 (23).ІІ 1878, поолизу Києва — 
15.У 1935, Ленінград] — рос. 
рад. живописець. У 1895—96 на¬ 
вчався й Київ. рисувальній школі, 
1904— 05 — Моск. уч-щі живопи¬ 
су, скульптури та архітектури, 
1905— 10 — в студії Ф. Рерберга 
в Москві. Брав участь у виставках 
«Бубновий валет», «Ослячий 
хвіст», футуристичній «0,10» та 
ін. Намагався поєднати в своїй 
творчості принципи кубізму й 
футуризму («На сінокосі», 1909; 
«Станція без зупинки», 1911). 
Пізніше став одним з основополож¬ 
ників абстрактного мистецтва. 
В своїх творах (напр., «Чорний 
квадрат») зводив предметну фор¬ 
му до найпростіших геом. елемен¬ 
тів (див. Супрематизм). 
МАЛЕЇН (від лат. таїїеиз — сап) 
— біопрепарат для алергія, діаг¬ 
ностики сапу коней, ослів, мулів. 
Вперше запропонували 1891 неза¬ 
лежно один від одного рос. дослід¬ 
ники X. І. Гельман і О. І. Каль- 
нінг. Являє собою прозорий філь¬ 
трат сапної культури убитого мі¬ 
кроба Васі. таїїеі, який після пе¬ 
ревірки на стерильність, нешкід¬ 
ливість і активність дозволяють до 
використання. Застосовують М.при 
очній, або офтальмопробі, а також 
підшкірно і внутрішньошкірно. 
МАЛЕЇНОВА КИСЛОТА (від 
лат. шаїцт — яблуко) — один 
із двох геометричних ізомерів 
(цис-ізомер, див. також Ізоме¬ 
рія) етилен дика рбонової кислоти 
НООССН-СНСООН. Безбарвна 
кристалічна речовина, *пл 130° С; 
легко розчиняється у воді та ефі¬ 
рі. М. к. сильніша за фумарову 
кислоту (другий геометричний ізо¬ 
мер), але менш стійка; на світлі 
або при нагріванні вище 200° С 
легко перетворюється на фумаро¬ 
ву к-ту. У природі не знайдена. 
Одержують М. к. при нагріванні 
яблучної к-ти. У пром-сті застосо¬ 
вують гол. чин. ангідрид М. к. 
(див. Малеїновий ангідрид). 

МАЛЕЇНОВИЙ АНГІДРЙД — 
ангідрид малеїнової кислоти, без¬ 
барвні кристали, г„л 52,8° С, гкт 
199,9° С; добре розчиняється у 
воді, діоксані, спирті, ацетоні, 
хлороформі, малорозчинний в ефі¬ 
рі, чотирихлористому вуглеці, на¬ 
сичених вуглеводнях. Наявність 
подвійного зв’язку зумовлює ак¬ 
тивність М. а., він легко приєдну¬ 
ється до дієнів (див. Дієновий 
синтез). Одержують каталітич¬ 
ним окисленням бензолу або фур¬ 
фуролу. Застосовують у вироби, 
пластичних мас, синтетичних во¬ 
локон, фарм. препаратів тощо. 
МАЛЕР (МаЬІег) Густав [7.VII 
1860, Калішт, Чехія — 18.V 1911, 
Відень] — австр. композитор і ди¬ 
ригент. У 1875—78 навчався в Ві¬ 
денській консерваторії. У 1891— 
97 — перший диригент Гамбурзької 
опери; 1897—1907 — директор, ди¬ 
ригенті режисер Віденської придво¬ 
рної опери. В 1908—09 — диригент 
«Метрополітен-опера» (Нью-Йорк), 
1909—11 — керівник Нью-Йорксь- 
кого філармонічного оркестру. 
Творчість М. зробила значний 
вплив на розвиток симф. музики 
20 ст. Твори: 9 симфоній (1898— 
1909, 10-а незакінчена), симфо¬ 
нія-кантата «Пісня про землю» 
(1908), три вокальні цикли з ор¬ 
кестром «Пісні мандрівного під¬ 
майстра» (1884), «Чарівний ріг 
хлопчика» (1888), «Пісні про по¬ 
мерлих дітей» (1902) та ін. 
МАЛбРБ (МаІЬегЬе) Франсуа д& 
(бл. 1555, Кан, Нормандія — 16.Х 
1628, Париж) — фршщ* поет і 
критик. Основоположник поезії 
класицизму. В одах, гімнах, стан¬ 
сах прославляв боротьбу франц. 
абсолютної монархії за об’єднання 
країни. Реформатор поезії, М. ви¬ 
ступав за чистоту літ. мови, її зба¬ 
гачення та унормування. В поезії 
вимагав чіткого розмежування 
жанрів, стрункої композиції, гар¬ 
монії стилю і досконалості метри¬ 
ки. Більшість правил, сформу¬ 
льованих М., стали для поезії 
класицизму обов’язковими. Окремі 
вірші М. укр. мовою перекладали 
М. Терещенко та ін. 
Тв.і Укр. п е р е к л.— [Вірші]. 
В кн.: Сузір’я французької поезії, 
т. 1. К., 1971. Н. О. Модестова. 
МАЛЙЙ АДЖАЛЙЦЬКИЙ ЛИ- 
МАН солоний лиман на пн. уз¬ 
бережжі Чорного м., у межах Одес. 
обл. УРСР. Площа 8 км2. Від моря 
відокремлений пересипом. Жи¬ 
виться за рахунок інфільтрації 
мор. води. У посушливі роки част¬ 
ково пересихає. 
МАЛЙЙ КАВКАЗ — система гір¬ 
ських хребтів на Закавказзі. З 
Великим Кавказом сполучається 
Ліхським хр., відокремлюється 
Колхідською та Куринською низо¬ 
винами; на Пд. і Пд. Зх. прилягає 
до Вірменського нагір’я. До М. К. 
належать хребти Месхетський, 
Тріалетський, Сомхетський, Шах- 
дагський, Муровдаг, Карабахський 
та ін. Вис. до 3724 м (г. Гямиш 
у хр. Муровдаг). Родовища заліз., 
мідних та ін. руд. На пн. схилах — 
ліси, на пд.— степова рослинність 
і чагарники, вище — луки. На ба¬ 
зі мінеральних джерел —курорти 
Боржомі. Бакуріані. Див. також 
Кавказ. ^ 
МАЛЙЙ КІНЬ — екваторіальне 
сузір’я; не містить зір, яскравіших 

4,0 візуальної зоряної величини. 
Видно на всій території СРСР 
(найкраще в липні — серпні). 
Див. карту до сі. Зоряне небо. 
МАЛЙЙ КУДЛЬНИК - річка 
в УРСР, у межах Одес. обл., впа¬ 
дає в Хаджибейський лиман Чор¬ 
ного м. Довж. 89 км, площа бас. 
1540 км2. Живлення переважно до¬ 
щове. На річці споруджено греб¬ 
лю, є водосховище. 
МАЛЙЙ ЛЕВ — сузір’я Пн. пів¬ 
кулі неба; найяскравіша зоря має 
блиск 3,8 візуальної зоряної ве¬ 
личини. Видно на всій території 
СРСР (найкраще в січні — берез¬ 
ні). Див. карту до ст. Зоряне небо. 
МАЛЙЙ ПЕС — екваторіальне 
сузір’я; найяскравіші зорі — а 
фроціон) і 0 — мають блиск 0,4 
і 2,9 візуальної зоряної величини. 
Видно на всій території СРСР 
(найкраще в грудні — лютому). 
Див. карту до ст. Зоряне небо. 
МАЛЙЙ СЕР£Т — річка в УРСР, 
у межах Чернівецької обл., права 
притока Серету (бас. Дунаю). 
Довж. 61 км, площа бас. 567 км2. 
Живлення дощове й снігове. Вико¬ 
ристовують для госп. водопоста¬ 
чання. 
МАЛЙЙ ТЕАТР, Державний ака¬ 
демічний ордена Леніна І ордена 
Жовтневої Революції Малий театр 
СРСР — один з найстаріших драм, 
театрів країни. Під офіц. назвою 
Малий театр відкритий 14 (26).Х 

1824, але формування постійної 
трупи в Москві почалося ще в 
50-і рр. 18 ст. Творча історія М. т. 
пов’язана з розвитком передової 
громадської думки Росії, з утвер¬ 
дженням на його сцені реалізму, 
основоположником якого був М. 
Щепкін, і революц. романтизму, 
видатним виразником якого став 
П. Мочалов. На сцені М. т. знайш¬ 
ли втілення класичні твори рос. 
л-ри (Грибоєдова, Гоголя, Пушкіна, 
Тургенєва, Сухово-Кобиліна), за¬ 
рубіжних авторів (Шекспіра, Шіл- 
лера). З 1853 основним драма¬ 
тургом театру став О. Остров- 
ський. Тут було поставлено 47 
його п’єс. 
У колектив театру розквітла 
майстерність видатних акторів — 
П. Садовського, С. Шумського, 
В. Живокіні; в 70-х рр. розкрився 
талант М. Єрмоловог. В ці роки 
в М. т. встановилися зв’язки з 
укр. культурою, початі ще М. Щеп- 
кіним. В 1877, в бенефіс Г. Федо- 
товоі, М. т. поставив «Назара 
Сто долю» Т. Шевченка (наз. «Вночі 
проти різдва»). В кін. 19 — на поч. 
20 сг. кращі представники М. т. 
на чолі з М. Єрмоловою, Г. Федо- 
товою, О. Ленським, О. Южиним 
активно виступали за громадську 
значущість репертуару, художню 
довершеність вистав. В останнє 
десятиліття 19 ст. до М. т. прийшла 
талановита акторська молодь, що 
пізніше — в переджовтневі й рад. 
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роки — склала основне творче яд¬ 
ро колективу: О. Яблочкіна, В. 
Рижова, В. Масса літі нова. Є. 
Турчанінова, О. Остпужев, М. 
Яковлєв, С. Кузнецов, М. Кли¬ 
нову В. Пагиенна та ін. З перших 
років Рад. влади М. т. поставив 
своє мистецтво на службу трудо¬ 
вому народові. В 1919 йому було 
присвоєно звання академічного. 
Розквіт мист. М. т. пов’язаний 
з втіленням на його сцені рад. дра¬ 
матургії — п’єс М. Горького, К. 
Треньова, Б. Лавреньова, Б. Ро- 
машова, М. Погодіна, Л. Леонова, 
0. Корнійчука («Богдан Хмель¬ 
ницький», «В степах України», 
«Партизани в степах України», 
«Фронт», «Калиновий гай», «Кри¬ 
ла», «Чому посміхалися зорі»), 
М. Зарудного (««Веселка») та ін. 
У роки Великої Вітчизн. війни 
М. т. показав ряд патріотичних 
вистав, бригади акторів і фронто¬ 
вий філіал виступали в частинах 
діючої армії. В ЗО—50-і рр. в М. 
т. працювали режисери К. Хо- 
хлов, К. Зубов, О. Дикий, в 50— 
70-х — Б. Бабочкін, Л. Варпа- 
ховський, Є. Симонов, Б. Равен- 
ських. У трупі театру (1980): нар. 
артисти СРСР, Герої Соціалістич¬ 
ної Праці О. Гоголєва, М. Жаров, 
І. Ільїнський, М. Царьов (1950— 
63 і з 1970 — директор); нар. ар¬ 
тисти СРСР М. Анненков, Е. Бис- 
трицька, І. Любезнов, Р. Ніфон- 
това, М. Рижов, Є. Самойлов, В. 
Хохряков. Театр нагороджено ор¬ 
деном Леніна (1937) і орденом 
Жовтневої Революції (1974). При 
М. т. працює театр, школа (з 1938 
— училище ім. М. С. Щепкіна, 
1943 дістало права вищого навчаль¬ 
ного закладу). М. т. має сцену-фі- 
ліал. Колектив не раз виступав на 
Україні. Будинок М. т. спорудже¬ 
но 1820—24 (арх. О. Бове) як при¬ 
ватну споруду, перебудовано під 
театр 1838—40 (арх. К. Тон), 
1947 реконструйовано. В 1929 
перед гол. будинком встановлено 
пам’ятник О. М. Островському 
(скульптор М. Андрєєв, арх. І. 
Машков). 
Літ.: Сто лет Малому театру. 1824— 
1924. М., 1924; Зограф Н. Г. Мальїй 
театр второй половини XIX века. М.. 
1960; Мальїй театр СССР. 1824-1974. 
М.» 1978. М. І. Царьов, 

МАЛЙЙ УТЛЮК — річка в 
УРСР, у межах Запоріз. обл., впа¬ 
дає в Утлюцький лиман Азовсько¬ 
го м. Довж. 67 км, площа бас. 600 
км2. Живлення переважно дощове. 
Використовують для потреб сільс. 
господарства. 
мАликов Кубаничбек Іманалї- 
йович [3 (16).ІА 1911, с. Уч-Емчек, 
тепер Кантського району Кирг. 
РСР-9.ХІ1 1978, м. Фрунзе] — 
кирг. рад. письменник, засл. діяч 
мист. Кирг. РСР (з 1947), нар. поет 
Кирг. РСР (з 1969). Член КПРС 
з 1940. Друкуватися почав 1928. 
Перша зб. «Вірші Кубаничбека» 
(1933). У своїх творах М. писав 
про життя кирг. народу за Рад. 
влади, про його героїзм під час 
Великої Вітчизн. війни та трудові 
подвиги, дружбу народів. Автор 
поем «Вибір імені» (1954), «Кров за 
кров», «Ровесники із Ала-Тоо», 
зб. віршів «Огні в горах» (1957), 
«Думи про майбутнє» (1964), «Го¬ 
лос зі скелі» (1966) та ін., п’єс 
«Кулуйпа» П938). «На високій 

землі» (1956), «Осмонкул» (1970) 
та ін. Співавтор лібретто ряду нац. 
опер. Брав участь у складанні 
зведеного варіанту кирг. нар. епо¬ 
су <Манас>. Поема «Дружба і 
любов» (1949), вірш «Розмова з 
Тарасом Шевченком» (1939) — 
про дружбу укр. і кирг. народів. 
Україні присвятив цикл віршів 
«По місту Києву» (1954). Автор 
статей про Т. Шевченка, перекла¬ 
дач його творів. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Тв.с Укр. а е р екл.— [Віршії. В 
кн.-: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952? Рос. оерек л.— 
Ала-Тоо — моя отчизна. М.» 1958; 
Киргизстан — край мой отчий. Фрун¬ 
зе, 1971; Встречи на берегу Иссьїк- 
Куля. Фрунзе, 1978 

Р. 3. Кидирбаїьва. 
МАЛИКОВ Степан Федорович 
[н. 14 (26).ХИ 1909, м. Горлівка, 
тепер Донец. обл.] — один з орга¬ 
нізаторів партизан, руху на Укра¬ 
їні під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45. Член КПРС з 1928. 
Н. в робітн. сім’ї. В 1938 закінчив 
Моск. ін-т нар. господарства ім. 
Г. В. Плеханова, працював на парт, 
і госп. роботі в Харкові та Києві. 
З вересня по грудень 1942 — упов¬ 
новажений ЦК КП(б)У по органі¬ 
зації парт, підпілля та партизан, 
руху в Житомир, обл. В січні 1943 
— квітні 1944 — секретар Житомир, 
підпільного обкому партії, коман¬ 
дир партизан, з’єднання. З травня 
1944 — на керівній рад. і госп. ро¬ 
боті. На XVII і XVIII з’їздах Ком¬ 
партії України обирався кандида¬ 
том у члени ЦК. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 3—4-го скликань. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами і медалями. 
МАЛИН — місто Житомир, обл. 
УРСР, райцентр, на р. Ірші (прито¬ 
ка Тетерева), за 4 км від залізнич. 
ст. Малин. Засн. в 11 ст. В 1320 
загарбаний лит., після Люблінської 
унії 1569. — польс. феодалами. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
М. у складі Правобережної Укра¬ 
їни возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З 1938 — місто. В роки Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації (22.VII 1941 — 
12.XI 1943) тут діяла Малинська 
підпільна організація, яку очолю¬ 
вав П. А. Тараскін, а після його 
загибелі — Н. І. Сосніна. В районі 
М. діяв партизанський загін. У 
місті — Малинська паперова фаб¬ 
рика імені 50-річчя Великої Жовт- 

Курган Безсмертя в Малині. 1972, 

невої соціалістичної революції, до¬ 
слідно-експериментальний, масло¬ 
сироробний, овочесушильний, 4 
щебеневі з-ди, нерудних буд. ма¬ 
теріалів і хлібний комбінати, меб¬ 
лева та швейна ф-ки, райсільгосп- 
техніка, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Лі соте хні кум, фі¬ 
ліал Ірпінського індустр. техні¬ 
куму, сільс. профес.-тех. уч-ще, 
6 заг.-осв., музична та спорт, 
школи; 2 лікарні. 2 будинки куль¬ 
тури, кінотеатр, 5 6-к, музей ре- 
волюц., бойової і трудової слави. 
Старовинний парк (19 ст.; тепер 
ім. Ленінського комсомолу). Кур¬ 
ган Безсмертя (1972, архітектори 
Д. Ляшевич, О. Яцюк, художник 
В. Кульганик). 
МАЛЙНА — пїдрід роду КиЬиз 
родини розових. Кущі або напів¬ 
кущі, коренева система й корене¬ 
вище багаторічні. З кореневих па¬ 
ростків розвиваються однорічні 
стебла 50—180 см заввишки, які 
на другий рік плодоносять і відми¬ 
рають. Листки непарноперисті. Су¬ 
цвіття — китиця або щиток. Квіт¬ 
ки двостатеві, білі. Плід—збірна 
кістянка. Понад 120 видів, поши¬ 
рених переважно в помірній і суб- 
тропіч. частинах Азії, Америки й 
Європи. В СРСР — 2 види й 1 
підвид; в УРСР — 1 вид. Куль¬ 
турні сорти М. походять від М. 
звичайної (К. ісіаеиз), М. амери¬ 
канської (К. зігійозиз), М. чорної 
(К. оссісіепіаііз). М. культивують 
в європ. країнах і в США. На Ук¬ 
раїні вирощують скрізь. Плоди 
М. містять (в %) 4,6—10,7 цукрів, 
1,13—1,96 органіч. к-т, 0,26 ду¬ 
бильних речовин, 0,77—1,9 азо¬ 
тистих речовин, вітаміни С, В, 
каротин. Плоди споживають сві¬ 
жими й сушеними, переробляють 
на варення, мармелад, сироп, ви¬ 
но тощо. Сушені плоди застосо¬ 
вують як потогінний засіб. Уро¬ 
жайність М. за належного догля¬ 
ду — 80—100 ц/га. На Україні 
районовані (1981) сорти: Зміна, 
Мальборо, Награла, Новокитаїв- 
ська та ін. 
МАЛЙНІВКА, вільшанка (ЕгіїаЬ- 
сиз) — рід птахів родини дроздо¬ 
вих. 25 видів, пошир, в Європі, 
Зх. Сибіру, на Кавказі, в Малій 
Азії, Пн.-Зх. Африці; в СРСР — 
2 види, в УРСР — 1: малинів¬ 
ка^. гиЬесиїа). Довж. тіла 122— 
155 мм, маса 16,4—19,5 г. Забарв¬ 
лення спини зеленувато-буре, че¬ 
ревця — білясте, грудей і вола — 
руде. Селиться перев. в глухих 
захаращених вологих лісах з гус¬ 
тим підліском. Тримається по¬ 
одинці й парами. Гніздо на землі 
або у пеньках низько над землею. 
За сезон має 1—2 кладки по 4—7 
яєць, інкубація 14 діб. Живиться 
комахами та ін. безхребетними, 
що дами. Викопні рештки відомі 
3 антропогенових відкладів Євро¬ 
пи, зокрема в СРСР — з плей- 
стоценових алювіальних відкладів 
ДесниЛ. О. Смогоржевський. 
МАЛЙНІВКА — селище міського 
типу Чугуївського р-ну Харків, 
обл. УРСР, за 5 км від залізнич. 
ст. Коробочкине. 7,3 тис. ж. (1980). 
Радгосп, 2 заг.-осв. школи, мед. 
амбулаторія. Будинок культури. 
З б-ки. Засн. 1652. 
МАЛЙНКА Олександр Никифо- 
рович (7.УІІ1 1865, містечко Мрин, 
тепер село Носівського р-ну Чер- 

МАЛИНКА 

К. І. Маликов. 

Малинівка. 
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МАЛИННІ ЖУКИ 

М. С. Малиновський, 
академік 
АМН СРСР. 

Р. Я. Малиновськнй. 

Малинний жук: 
і — жук; 2 — личинка; 
З — ушкодження мали¬ 
ни. 

ніг. обл.— 22. V 1941, Київ) — 
укр. рад. фольклорист. Закінчив 
Ніжинський ісгорико-філологіч- 
ний ін-т (1890). Учителював у різ¬ 
них містах України. За рад. часу 
жив у Києві, орав участь у роботі 
Етнографічної комісії АН УРСР. 
Зібрав численні фольклорні й 
етногр. матеріали, вивчав думи, 
репертуар кобзарів і лірників. 
Осн. праці; <Малоруське весілля» 
(1897), «Іван Купала в Чернігів¬ 
ській губернії», «Родини й хрести¬ 
ни» (обидві — 1898), «Збірник ма¬ 
теріалів з малоруського фолькло¬ 
ру» (1902), « Кобзарі О. Власко та 
Д. Симоненко й лірник А.Іваниць- 
кий, їхній репертуар» (1929). 

. . О. І. Лей. 
МАЛЙННІ ЖУКЙ , малинники 
(Вуїигісіае) — родина жуків. По¬ 
шир. в Європі й Азії. В СРСР, у 
т. ч. в УРСР, відомий рід Вуіи- 
гиз з 2 видами, з них малин¬ 
ний ж у к (В. Іотепіозиз) — не¬ 
безпечний шкідник малини й ожи¬ 
ни. Жук видовжений (довж. 3,8— 
4,3 мм) сіру вато-чорний, вкритий 
сірими або жовтими волосками. 
Личинка (довж. 6—6,5 мм) світло- 
коричнева або жовтувата. Зиму¬ 
ють жуки й личинки у грунті. 
Навесні жуки живляться листям, 
пуп’янками та нектарниками кві¬ 
ток. Личинки розвиваються у су¬ 
пліддях, вигризають у плодоложі 
ходи, об’їдають плоди. Цикл роз¬ 
витку М. ж. однорічний, част¬ 
ково дворічний. Заходи бо¬ 
ротьби. Перекопування восени 
грунту навколо кущів та оранка 
міжрядь. 
МАЛИНбВСЬКИЙ Борис Ми¬ 
колайович (н. 24.VIII 1921, с. Лух, 
тепер смт Іванов, обл.) — укр. рад. 
вчений у галузі обчислювальної 
техніки, чл.-кор. АН УРСР (з 1969). 
Член КПРС з 1944. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни. Закін¬ 
чив (1950) Івановський енерг. ін-т. 
У 1953—57 працював в Ін-ті елект¬ 
ротехніки АН УРСР, з 1957 — в 
Обчислювальному центрі (з 1962 — 
Ін-т кібернетики) АН УРСР. Праці 
присвячені розробці теорії і ство¬ 
ренню засобів цифрової обчислю¬ 
вальної техніки. Керував ство¬ 
ренням обчислювальної машини 
«Дніпро», розробив принципи по¬ 
будови сімейства вітчизн. мікро- 
ЕОМ. Нагороджений орденами 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
Червоної Зірки та медалями. Держ. 
премія УРСР, 1977; премія ім. 
С. О. Лебедєва АН УРСР, 1978. 
МАЛИНОВСЬКИЙ Михайло 
Сергійович [22.ІХ (4.Х) 1880, с. 
Неклюдово, тепер Ульян. обл. 
РРФСР—11. V 1976, Москва]—рад. 
акушер-гінеколог, акад. (з 1944) 
і віце-президент (1945—47) АМН 
СРСР, засл. діяч науки РРФСР 
(з 1934), Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1971). В 1907 закінчив мед. 
ф-т Казанського ун-ту, 1919—23 — 
професор Іркутського ун-ту, 1923— 
48 — зав. кафедрою акушерства й 
гінекології 1-го Моск. мед. ін-ту, 
1947—59 — професор кафедри 
Центр, ін-ту вдосконалення ліка¬ 
рів. Праці М. присвячені пробле¬ 
мам післяпологової інфекції, зне¬ 
болювання пологів, раку жіночої 
статевої сфери, оперативного аку¬ 
шерства тощо. Нагороджений 2 
орденами Леніна, ін. орденами і 
медалями. 

МАЛИНОВСЬКИЙ Михайло Сер¬ 
гійович [н. 11 (24).Х 1902, с. Со- 
ловецьке Шабалінського р-ну Кі- 
ровської обл.] — укр. рад. хімік, 
доктор хім. наук (з 1943), засл. діяч 
науки УРСР (з 1968). У 1932 за¬ 
кінчив Горьков. хіміко-технолог. 
ін-т. У 1933 — 1949 працював 
у Горьков. ун-ті (з 1944 — про¬ 
фесор), з 1949 — у Львів., з 
1956 — у Дніпроп. ун-ті. Праці 
з питань реакційної здатності і 
фізіол. активності органіч. спо¬ 
лук у зв’язку з їхньою будовою. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
МАЛИЙдВСЬКИЙ Олександр 
Іванович (10 (23).ІУ 1915, Київ — 
19.VIII 1976, там же] — укр. рад. 
архітектор. Член КПРС з 1961. 
В 1940 закінчив архіт. ф-т Київ, 
інженерно-буд. ін-ту. Осн. робо¬ 
ти (в співавт.): ген. план і забудо¬ 
ва Хрещатика (1949—56), станція 
метрополітену « Завод ,,Більшо- 
вик“» (1963), аеровокзал у Борис¬ 
полі (1959—65, іл. див. т. З, с. 
414), пам’ятник-монумент Жовт¬ 
невої революції (1977), будинок 
Укрпрофради (1978), наук.-освіт- 
ній центр т-ва «Знання» (1980) 
та ін. (всі — в Києві). 
МАЛИНбВСЬКИЙ Родіон Яко¬ 
вич [1Г(23).ХІ 1898, Одеса — 31.III 
1967, Москва] — рад. військ, діяч. 
Маршал Рад. Союзу (1944), двічі 
Герой Рад. Союзу (1945, 1958), 
Народний Герой Югославії (1964). 
Член КПРС з 1926. Н. 6 сім’ї 
робітника. Учасник 1-ї світової 
і громадян, воєн. В Рад. Армії 
з 1919. В 1930 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе. В 
1937—38 — учасник нац.-революц. 
війни ісп. народу. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — команд, 
стрілецьким корпусом, арміями 
(6-ю, 66-ю і 2-ю гвард.), військами 
Пд., Пд.-Зх. (з 20.Х 1943 — 3-го 
Укр.), 2-го Укр. фронтів. З 1945 
М.— команд, військами Забай¬ 
кальського фронту. Після війни — 
команд, військами Забайкальсько- 
Амурського військ, округу (1945— 
47), головнокоманд. військами Да¬ 
лекого Сходу (1947—53), команд, 
військами Далекосхідного військ, 
округу (1953—56). З 1956 — 1-й 
заст. міністра оборони і головно¬ 
команд. Сухопутними військами. 
З 1957 — міністр оборони СРСР. З 
1952 — кандидат у члени ЦК КПРС, 
з 1956 — член ЦК КПРС. Депутат 
Верховної Ради СРСР 2—7-го 
скликань. Автор книги «Солдати 
Росії» (1969). Нагороджений 5 орде¬ 
нами Леніна, орденом « Перемога», 
З орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. Похований 
на Красній площі біля Кремлів¬ 
ської стіни. 7. Бі. Архипов. 
мАлинська паперова фаб¬ 
рика імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції. Розташована в м. Малині Жи¬ 
томир. обл. Засн. 1871. В 1918 спа¬ 
лена підприємцями. В роки пер¬ 
ших п’ятирічок ф-ку відбудовано й 
реконструйовано. На підприємстві 
було освоєно вироби, нової продук¬ 
ції — конденсаторного паперу. В 
період Великої Вітчизн. війни 1941 
—45 ф-ку було цілком зруйновано. 
Після відбудови 1944 одержано 
першу післявоєнну продукцію. 
Ф-ка виготовляє: конденсаторний 
папір різних марок, основу для 

копіювального паперу, теплочут¬ 
ливий папір, діазокальку тощо. На 
підприємстві (1980) встановлено 16 
високопродуктивних папероробних 
машин (1940 — 4 машини); роз¬ 
роблено і впроваджено технологіч¬ 
ні процеси вироби, конденсатор¬ 
ного паперу з особливо низькими 
діелектричними втратами і висо¬ 
кою електричною міцністю, під¬ 
вищеною щільністю та ін. М. п. ф. 
нагороджено орденом Жовтневої 
Революції (1971). 

Ю. М. Приходько. 
МАлинська підпільна ор- 
ганізАція, Малинське підпіл¬ 
ля — антифашистська орг-ція, що 
діяла у м. Малині і Малинському 
р-ні Житомир, обл. з грудня 1941 
по листопад 1943. В грудні 1941 
було утворено підпільний Малин- 
ський райком партії (секретар — 
П. А. Тараскін), який за час своєї 
діяльності організував у селах 
Баранівка, Пиріжки, Головки, 
Садки, Вирва підп. патріотичні 
групи. Підпільники організовува¬ 
ли саботаж заходів окупантів, ди¬ 
версії на залізниці та пром. під¬ 
приємствах, розповсюджували зве¬ 
дення Радінформбюро, рад. газети 
та партизан, видання. В червні 
1942 було сформовано і виведено 
в ліс партизан, загін (командир 
М. П. Устинов). Після загибелі 
П. А. Тараскіна і членів підпільно¬ 
го райкому (січень 1943) підпіль¬ 
ну орг-цію очолила комсомолка 
H. І. Сосніна. Підпільники, вста¬ 
новивши зв’язок з партизан, заго¬ 
нами, передавали їм розвідувальні 
дані, медикаменти, зброю, боєпри¬ 
паси, проводили пропаганд, робо¬ 
ту серед словацьких солдатів. У 
серпні 1943 Н. І. Сосніна загину¬ 
ла. Підпільна орг-ція продовжува¬ 
ла боротьбу до визволення м. Ма¬ 
лина рад. військами. Діяльність 
М. п. о. відображено в повісті С. 
Смирнова «Сім’я» (1967). 

- Г. Денисенко. 
мАлинськии РАЙОН - у 
сх. частині Житомирської обл. 
УРСР. Утворений 1937. Площа 
I, 5 тис. км2. Нас. 58,9 тис. чол. 
(1980). У районі — 106 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
селищній і 22 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Малин. М. 
р. розташований у межах Полісь¬ 
кої низовини. Корисні копалини: 
граніти, глини, піски, ільменіт. 
Річки — Тетерів (на пд.-сх. межі 
району), Кам’янка, Ірьиа з прит. 
Тростяниця і Візня (усі—бас. Дні¬ 
пра). Грунти піщані, супіщані, 
дерново-підзолисті. Лежить у зо¬ 
ні мішаних лісів. Ліси (сосна, яли¬ 
на, дуб, граб, осика, береза, віль¬ 
ха, ясен) займають бл. 51 тис. га. 
Найбільші підприємства: Малин- 
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ська паперова фабрика імені 50- 
річчя Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної революції, малинські до¬ 
слідно-експериментальний та мас¬ 
лосироробний з-ди, комбінат неруд¬ 
них буд. матеріалів, меблева та 
швейна ф-ки. Комбінат побутового 
обслуговування (Малин) та бу¬ 
динок побуту. С. г. району спе¬ 
ціалізується на вироби, яловичини 
1 молока, вирощуванні картоплі, 
льону, насіння овочевих культур. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
78,6 тис. га, у т. ч. орні землі — 
60,2 тис. га. У М. р.— 9 колгоспів, 
2 радгоспи, Поліська дослідна стан¬ 
ція (с. Федорівна), райсільгосптех- 
ніка з 2 виробничими відділення¬ 
ми. Залізничні станції: Малин, Го¬ 
ловки, Чоповичі, Пенизевичі. Ав¬ 
тошляхів — 479 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 413 км. У ра¬ 
йоні — 48 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, лісотехнікум, сільс. 
профес.-тех. уч-ще; 57 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. б лікарень. 16 будинків 
культури, 55 клубів, кінотеатр, 
51 кіноустановка, 56 б-к, музей 
революц., бойової і трудової сла¬ 
ви. У смт Чоповичах народився 
укр. рад. художник С. А. Кири- 
ченко. У районі видається газ. 
< Прапор Жовтня» (з 1931). 

Л. Б. Корейба. 
МАЛЙЦЬКА Костянтина Іванів¬ 
на (літ. псевд.— Віра Лебедова, 
Чайка Дністрова та ін.; ЗО.У 
1872, с. Кропивник, тепер Калусь- 
кого р-ну Івано-Фр. обл.— 17.III 
1947, Львів) — укр. письменниця 
і перекладачка. Працювала вчи¬ 
телькою в школах Галичини і Бу¬ 
ковини. З 1944 — бібліограф біб¬ 
ліотеки АН УРСР у Львові. Ав¬ 
торка збірок віршів та оповідань з 
життя дітей: «Малі герої» (1899), 
<3 трагедій дитячих душ» (1907), 
зб. нарисів на педагогічні теми 
<Мати» (1902), драм, сценок «Ві¬ 
нок на могилу Шевченка» (1903) 
та ін. Перекладала твори О. Пуш¬ 
кіна, М. Лєрмонтова, М. Гаріна- 
Михайловського. Написала слова 
пісні «Чом, чом, земле моя...» 

Ф. П. Погребенник. 
МАЛИЦЬКИЙ Федір Михайло¬ 
вич [н. 17.11 (1.III) 1900, с. Доло- 
бичів на Холмщині, тепер ПНР] — 
укр. рад. письменник. Закінчив 
Київ, ін-т нар. освіти (1929). Пра¬ 
цював учителем. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Друкуватися по¬ 
чав 1926. Належав до літ. орг-цій 
<Плуг>, « Західна Україна». Ок¬ 
ремими виданнями вийшли збір¬ 
ки поезій «Холмщина» (1927), 
<Поезії» (1931), «Грози над сме¬ 
реками» (1966), «Цвіт ломикаме¬ 
ням (1971), повість « Бистрий Біт» 
(1966), зб. віршів і оповідань «За¬ 
грави над Бугом» (1970) та ін. 
Істор.-біографічні поеми «Юрій 
Котермак» — про Г. Дрогобича 
і «Мудрець з Чорнух» — про Г. 
Сковороду. На вірші М. написано 
багато пісень. 
Ге.? Обжинки. К., 1979; Дороги жит¬ 
тя. К.,' 1980. П. І. Орлик. 
МАЛЙШ Гафія Ничипорівна 
[24.1 (7.ІІ) 191о, с. Дігтярі, тепер 
смт Срібнянського р-ну Черніг. 
обл.— 18.V 1964, там же] — укр. 
рад. килимарниця, засл. майстер 
нар. творчості УРСР (з 1960). З 
1929 працювала на ф-ці худож. 
виробів ім. 8 Березня (Дігтя¬ 
рі). За участю М. створено тема¬ 

тичні килими: портрет Т. Г. 
Шевченка (1937), «Навіки з росій¬ 
ським народом» (1950), «Перея¬ 
славська рада» (1954), «Радян¬ 
ська Україна» (1960). 
МАЛЙШ Софія Онисимівна [н. 
10 (23.11) 1914, с. Дігтярі, тепер 
смт Срібнянського р-ну Черніг. 
обл.] — укр. рад. ткаля, засл. 
майстер нар. творчості УРСР (з 
1960). З 1932 працює на ф-ці ху¬ 
дож. виробів ім. 8 Березня (Дігтя¬ 
рі). Створює декоративні плахто¬ 
ві та перебірні тканини. 
МАЛИШЕВ Юрій Васильович 
(н. 27.VIII 1941, м. Ніколаєвськ 
Волгоградської обл.) — льотчик- 
космонавт СРСР, Герой Радянсь¬ 
кого Союзу (1980), полковник. 
Член КПРС з 1964. Закінчив Хар¬ 
ків. вище військ, авіац. училище 
льотчиків (1963) та Військ.-повіт- 
ряну академію ім. Ю. О. Гагарі- 
на (1977). В загоні космонавтів — 
з 1967. Разом з В. В. Аксьоновим 
здійснив (5—9.VI 1980) політ на 
космічному кораблі «Союз Т-2» 
(див. «Союз») як командир кораб¬ 
ля. Програмою польоту корабля 
«Союз Т-2» передбачалися дальші 
випробування і опрацювання бор¬ 
тових систем транспортного кораб¬ 
ля серії «Союз Т» в пілотованому 
варіанті, проведення динамічних 
операцій разом з орбітальним 
комплексом «Салют-6» — «Союз- 
36» (осн. екіпаж — Л. І. Попов і 
В. В. Рюмін) з використанням 
нової системи керування космічно¬ 
го корабля «Союз Т-2». В спускно¬ 
му апараті корабля «Союз Т-2» 
доставлено на Землю матеріали 
випробувань, результати дослід¬ 
жень і експериментів, виконаних 
на станції <Салют-6» і на кораблі 
«Союз Т-2». 
МАЛЙШ КІН Олександр Георгійо¬ 
вич [9 (21).III 1892, с. Богородсь1 
ке, тепер Мокшанського р-ну Пенз. 
обл.—'3.VIII 1938, Москва] — 
рос. рад. письменник. Учасник гро¬ 
мадян. війни, 1920 брав участь у 
визволенні Криму. Літ. діяль¬ 
ність почав 1913. У ранніх опові¬ 
даннях, об’єднаних у цикл «Пові¬ 
това любов» (1916), змальовані по¬ 
бут і звичаї провінційної Росії. 
Повість «Падіння Даїра» (1923) — 
про штурм Перекопу та ліквідацію 
врангелівської армії в Криму. Те¬ 
ма громадян, війни на Україні по¬ 
казана також в оповіданнях «Ніч 
над Кривим Рогом» (1923), «Поїзд 
на південь» (1925) та в повісті 
«Севастополь» (1931). Роман «Лю¬ 
ди з глушини» (1937—38) — про 
процес формування характеру рад. 
людини. 
Те.: Сочинения, т. 1—2. М., 1965; 
Избранньїе произведения, т. 1—2. 
М., 1978. 
МАЛЙШКО Андрій Самійлович 
[2 (15).XI 1912, с. Обухів, тепер 
місто Київ. обл.— 17.11 1970, Київ] 
— укр. рад. поет, громад, діяч. 
Член КПРС з 1943. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Закінчив Київ, 
ін-т нар. освіти (1932). Друкувати¬ 
ся почав 1930. Перша зо. поезій 
«Батьківщина» (1936). У збірках 
«Лірика» (1938), «Народження си¬ 
нів» (1939), «Жайворонки» (1940), 
«Листи червоноармійця Опанаса 
Байди» 0940) та ін. опоетизував 
трудові будні рад. людей, подвиги 
героїв революції, створив образи 
видатних митців минулого (Т. 

Шевченка, О. Пушкіна, М. Ко¬ 
цюбинського, М. Горького). Поеми 
(«Ярина», 1938; «Кармалюк», 1940; 
«Дума про козака Данила», 1941) 
присвячені минулому укр. народу. 
Ідеєю рад. патріотизму пройняті 
твори М. воєнних років: збірки 
«До бою вставайте» (1941), «Украї¬ 
но мояі» (1942), «Понад пожари» 
(1942), «Слово о полку» (1943), 
«Битва» (1943), «Ярославна» 
(1946); публіцистика. З фронто¬ 
вою лірикою тематично пов’язані 
поеми, написані 1945—47: «Сини», 
«Любов», «Марія», «Жива леген¬ 
да», «Прометей». Зб. «Лірика» 
і поема «Прометей» удостоєні 
Держ. премії СРСР 1947. В 1944— 
46 був редактором журн. «Дніпро*. 
Відбудову нар. господарства, бо¬ 
ротьбу за мир відображено в збір¬ 
ках повоєнних років «Весняна кни¬ 
га» (1949), «За синім морем» 
(1950, Держ. премія СРСР, 1951), 
«Корейська поема» (1951). В поемі 
«Це було на світанку» (1948) ство¬ 
рив образ укр. колгоспниці-тру- 
дівниці. Тематично багата і фі¬ 
лософськи насичена лірика 50— 
60-х рр.: збірки «Що записано 
мною» (1956). «Серце моєї матері» 
(1959), «Полудень віку» (1960), 
«Листи на світанні» (1961), «Про¬ 
зорість» (1964), «Далекі орбіти» 
(1962, Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1964), «Дорога під 
яворами» (1964, Держ. премія 
СРСР, 1969); «Рута» (1966), «Си¬ 
ній літопис» (1968), «Серпень душі 
моєї» (1970). Поеми «Франко в 
Криворівні» (1956) і «Тарас Шев¬ 
ченко» (1961) відтворюють постаті 
геніальних революційних демокра¬ 
тів. Поезія М. споріднена з нар. 
поетичною творчістю, романтично 
піднесена, музикальна. Ліричні 
твори М., покладені на музику 
композиторами П. Майбородою, 
О. Білашем та ін. («Київський 
вальс», «Пісня про рушник», «Сте¬ 
жина» та ін.), стали нар. піснями. 
М. написав лібретто опер «Моло¬ 
да гвардія» (муз. Ю. Мейтуса), 
«Арсенал» (разом з О. Левадою; 
муз. Г. Майбороди). Перекладав 
твори О. Пушкіна, О. Твардов- 
ського, О. Прокоф’єва, Я. Купали, 
А. Кулешова, В. Пшавели, Г. 
Гейне, Ф. Прешерна, Я. Івашке- 
вича та ін. поетів. Виступав і як 
літ. критик («Думки про поезію», 
1959, «Слово про поета», 1960, та 
ін.). Твори М. перекладено ба¬ 
гатьма мовами народів СРСР та 
іноз. мовами. Депутат Верховної 
Ради УРСР 3—6-го скликань. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
Те.: Твори, т. 1—5. К., 1962—63; Тво¬ 
ри, т. 1—10. К., 1972—74; Поезії. 
К., 1978; Рос. перек л.— Избран- 
ное. М., 1948; Стихи и позмьі. М., 
1962; Август души моей. М., 1974; 
Полдень века. М., _1975. _ 
Літ.: Історія української літератури, 
т. 8. К., 1971; Коваленко Л. М. Поет 
Андрій Малишко. К., 1957; Кобилець- 
кий Ю. С. Андрій Малишко. В кн.: 
Кобилецький Ю. С. Літературні порт¬ 
рети. К., 1958; Про Андрія Малишка. 
К., 1962; Малишкові дороги. К., 1975; 
Дем’янівська Л. С. Андрій Малишко. 
К., 1977; Неділько В. Вивчення твор¬ 
чості Андрія Малишка. К., 1977. 

Л. М. Коваленко. 
МАЛІ — держава, що існувала у 
8—17 ст. у межиріччі верхів’їв рі¬ 
чок Сенегалу і Нігеру (тер. су час. 
Зх. Судану). До 1-ї чверті 13 ст. 

МАЛІ 

Ю. В. Малишев. 

А. С. Малишко. 

Пам’ятник А. С. Ма¬ 
лишку на Байковому 
кладовищі в Києві. 
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Герб Малі. 

МАЛІ 

Площа — 1204 тис. км2 

Населення — 6,3 млн. 
чол. (1976, перепис) 

Столиця — м. Бамако 

Краєвид на півночі 
Малі. 

перебувала у васальній залежності 
від д-ви Гана. Період найвищої 
могутності М. припадає на 1-у 
пол. 14 ст. В М. панували феод, 
відносини; існувало також раоство. 
М. вела торгівлю з Пн. Африкою 
та Єгиптом. В 16 ст. М. перебу¬ 
вала в залежності від д-ви Сонгаг. 
МАЛГ, Республіка Малі — дер¬ 
жава в Зх. Африці. 
В адм. відношенні поділяється на 
6 областей. 
Державний лад. М.— республіка. 
Діюча конституція набрала чин¬ 
ності з 1979. Глава д-ви й уряду — 
президент, що обирається населен¬ 
ням строком на 5 років. Законо¬ 
давчий орган—Національні збори 
(НЗ), які вперше обрано 1979. Всі 
депутати НЗ (82) є членами єди¬ 
ної в країні партії — Демократич¬ 
на спілка малійського народу 
(ДСМН). Уряд призначається пре¬ 
зидентом. 
Природа. Більшу частину тер. М. 
займає рівнина заввишки 200— 
300 м, оточена гірськими масива¬ 
ми й скелястими уступами. На 
Пн.— пустельні ландшафти Зх. 
і Центр. Сахари. Виявлено значні 
поклади бокситів, заліз, та марган¬ 
цевої руд, золота, фосфоритів, 
солі, вапняку, мармуру тощо. 
Клімат тропічний, на крайньому 
Пд.— субекваторіальний. Пере¬ 
січна місячна т-ра +28, +29°. 
Річна кількість опадів на більшій 
частині території непостійна (пе¬ 
ресічно 50—150 мм), лише на 
Пд.— до 1500 мм на рік. Найбіль¬ 
ші ріки — Нігер і Сенегал. На Пн. 
переважає пустельна рослинність 
на малопотужних кам’янистих і 
піщаних грунтах, на Пд. і Пд. 
Зх.— напівпустельна й пустельно- 
саванна на червоно-бурих і черво¬ 
них латеритних грунтах. 

А. Й. Сиротенко. 
Населення. М. населяють народи 
бамбара, фульбе, сенуфо, сонінке. 
малінке, догон, туареги та ін. 70% 
нас. живе в долинах річок Нігеру і 
Сенегалу. Пересічна густота нас.— 
понад 5 чол. на 1 км2 (1976). Офіц. 
мова — французька. Міське на¬ 
селення становить 17%. Найбіль¬ 
ші міста: Бамако, Сегу. 
Історія. В серед, віки на тер. М. 
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існував ряд д-в, найзначнішими 
з яких були Гана, Малі, Сонгаї. 
З кін. 19 ст. тер. М.— колонія 
Франції (т. з. Франц. Судан, з 
1895 — в складі Франц. Зх. Аф¬ 
рики). Населення М. вело постій¬ 
ну боротьбу проти колонізаторів 
(повстання туарегів 1915—18, со¬ 
нінке 1915—16 та ін.), яка особли¬ 
во посилилася після 2-ї світової 
війни. Нац.-визвольну боротьбу 
очолила партія Суданський союз 
(засн. 1946). 28.IX 1958 Франц. 
Судан під назвою Суданська Рес¬ 
публіка здобув статус д-ви — чле¬ 
на франц. Співтовариства. В 
1959 Суданська Республіка й Рес¬ 
публіка Сенегал об’єднались у 
Федерацію М., яка в червні 1960 
здобула незалежність у складі 
франц. Співтовариства. Після роз¬ 
паду Федерації (серпень 1960) 
Законодавча асамблея Суданської 
Республіки проголосила 22. IX 
1960 країну незалежною д-вою 
під назвою Республіка Малі та 
ухвалила рішення про вихід з 
франц. Співтовариства. На чолі 
д-ви й уряду став М. Кейта. В 
1960 встановлено дипломатичні від¬ 
носини з СРСР. У 1961 уряд М. 
домігся виводу з тер. країни 
франц. військ. У 1960—68 в М. під 
керівництвом партії Суданський 
союз було здійснено ряд соціально- 
екон. перетворень. У 1968 в М. 
відбувся військ, переворот. Всю 
повноту влади в країні взяв Військ, 
комітет нац. визволення. Партію 
Суданський союз було розпущено. 
В 1979 країна перейшла до цивіль¬ 
ного правління. Уряд М. виступає 
за екон. розвиток країни шляхом 
залучення нац. та іноз». капіталу. 
У зовн. політиці М. дотримується 
антиімперіалістичного курсу й 
принципів неприєднання, розви¬ 
ває відносини з СРСР та ін. соціа¬ 
лісти. країнами. Між М. і СРСР 
підписано угоди про екон., торг, 
і культур, співробітництво (1961), 
а також в галузі охорони здоров’я 
та радіомовлення (1967), протокол 
про культур. співробітництво 
(1970). З 1960 М.— член ООН. 
М.— член Організації африкан¬ 
ської єдності, асоційований член 
Європейського економічного това¬ 
риства. /. л. Шевченко. 
Політичні партії, профспілки. Де¬ 
мократична спілка ма¬ 
лійського народу, засн. 
1979. Єдина партія в країні. На¬ 
ціональна спілка тру¬ 
дящих Малі, засн. 1974. 
Господарство. М.— аграрна, еко¬ 
номічно слаборозвинута країна з 
багатоукладним г-вом. Поряд з 
натуральними й напівнатуральни¬ 
ми сел. г-вами існують дрібното¬ 
варне вироби., приватний (пере¬ 
важно франц.) капіталістичний і 
держ.-капіталістичний сектори. За 
роки незалежності у пром-сті, фі¬ 
нансах, торгівлі й на транспорті 
створено також держ. сектор, вве¬ 
дено держ. планування. У розвит¬ 
ку деяких галузей пром-сті (зокре¬ 
ма, гірничої) М. надає допо¬ 
могу Рад. Союз. У с. г. створю¬ 
ється бл. 50% вартості валового 
внутр. продукту і зайнято понад 
80% самодіяльного населення краї¬ 
ни. Переважає общинне землеко¬ 
ристування, техніка обробітку зем¬ 
лі здебільшого примітивна. Під по¬ 
сівами — бл. 1,8 млн. га зем¬ 

лі. Основні продовольчі культури 
(збір, тис. т, 1979): просо, сорго, 
кукурудза, міль —понад 1054; рис 
— 251. З тех. культур вирощу¬ 
ють (тис. т, 1979): арахіс—125, ба¬ 
вовник — 132, чай, тютюн, цукр. 
тростину. Поголів’я (млн., 1979): 
великої рогатої худоби — 5, овець 
і кіз—11,7. Середньорічний ви¬ 
лов риби — 110—120 тис. т. У 
пром-сті створюється бл. 10% вар¬ 
тості валового внутр. продукту. 
Розробляють поклади солі, вап- 

Цементний завод у місті Діаму, збу¬ 
дований в допомогою Радянського 
Союзу. 
Обробіток поля. 

няку, золота. Обробна пром-сть 
представлена гол. чин. підприєм¬ 
ствами по переробці с.-г. продук¬ 
ції: з-ди по вироби, цукру, фрук¬ 
тових соків, рисоочисні^ підпри¬ 
ємства, холодобойні, олійниці то¬ 
що. Діють також з-ди: цем. (збу¬ 
дований з допомогою СРСР), по 
складанню радіоприймачів, ви¬ 
роби. с.-г. устаткування, текст, 
комбінат, взуттєва ф-ка та ін. 
Розвинуті кустарні промисли. Що¬ 
річно виробляють 75—85 млн. 
кВт год електроенергії. Гол. 
пром. центр — Бамако. Транспорт 
розвинутий слабо. Довж. (тис. км, 



1978): автошляхів — 13 (у т. ч. 
6л. 2— асфальтованих), з-ць—0,65. 
У Бамако — міжнар. аеропорт. 
З М. вивозять бавовник, арахіс, 
худобу, рибу, шкури; довозять ма¬ 
шини та устаткування, нафтопро¬ 
дукти, хім. товари, продовольство. 
Осн. торг, партнери — Франція, 
ФРН, Гана, Берег Слонової Кості, 
Китай. Грош. одиниця — малійсь¬ 
кий франк. За курсом Держбанку 
СРСР 1000 малійських франків = 
= 1,54 крб. (жовтень 1980). 

А. Й. Сиротенко. 
Медичне обслуговування. В 1975 
в країні було 9617 лікарняних лі¬ 
жок (17 ліжок на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 144 лікарі 
(0,2 лікаря на 10 тис. ж.), 12 зуб¬ 
них лікарів та 18 фармацевтів. Під¬ 
готовка серед, мед. персоналу здій¬ 
снюється в трьох школах, лікарів 
— у Нац. мед. школі та за кор¬ 
доном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 бл. 90% нас. 
М. було неписьменним. В країні 
проголошено обов’язкове навчання 
дітей віком від 6 до 15 років. 
Поряд з держ. є приватні школи. 
Викладання — франц. мовою, з 
1976 у 1—6-х класах вивчають рід¬ 
ні (афр.) мови. Після закінчення 
9-річної фундаментальної школи 
можна вступити до 3-річної серед, 
школи. В 1976/77 навчальному 
році у фундаментальній школі 
було 292 тис. учнів, у серед, 
навч. закладах — 11,5 тис., у ви¬ 
щих навч. закладах — бл. 4,3 тис. 
студентів. Вузи: Вища нормальна 
(пед.) школа (засн. 1962), Нац. 
адміністративна школа, Нац. ін¬ 
женерна школа, Нац. мед. школа 
(засн. 1968), Школа засобів зв’яз¬ 
ку й телебачення в Бамако, полі¬ 
технічний ін-т збудований з допо¬ 
могою СРСР у Катібугу. Вищу 
освіту здобувають також у Фран¬ 
ції, Сенегалі, СРСР. У М. діють 
Ін-т наук, досліджень М., н.-д. 
ін-т прокази, метеослужба, дос¬ 
лідницький зоотех. центр — у Ба¬ 
мако; ряд н.-д. ін-тів з с. г., 
центр документації й істор. дослід¬ 
жень —■ у Томбукту. Нац. б-ка і 
муніципальна в Бамако; центр по 
вивченню араб, л-ри в Томбукту. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення. В 1979 в 
М. виходили газети — щотижне¬ 
ва <Ессор» («Піднесення», з 1948, 
франц. мовою), щомісячна «Кіба- 
ру» («Новини», з 1972, мовою бам- 
бара) та урядовий вісник «Журналь 
офісьєль де ла Репюблік дю Малі» 
(«Офіційний вісник Республіки 
Малі», франц. мовою). Малійське 
держ. агентство друку і реклами 
АМАП засн. 1977. Держ. служба 
Радіо Малі засн. 1957. Радіомов¬ 
лення ведеться франц., англ., бам- 
бара, фульбе, тамашек та ін. 
мовами. 
Література. В М. здавна існує усна 
нар. творчість. Перші обробки нар. 
легенд в л-рі М. належать до 30-х 
рр. 20 ст. Л-ра М. розвивається 
переважно франц. мовою. Оригі¬ 
нальні твори (істор. романи І. М. 
Уана) з’явилися в 50-х рр. Соціаль¬ 
ні теми в своїх творах порушують 
Сейду Бадіан (роман «У грозу», 
1957; драма «Смерть Чаки», 1961), 
Філі-Дабо Сіссоко (роман « Чер¬ 
вона савана», 1962), Ямбо Уоло- 
гем (роман «Обов’язок насилля», 

1968). У серед. 60-х рр. в л-рі ви¬ 
ступила група молодих поетів 
(Гауссу Діавара, Сіріман Сіс¬ 
соко та ін.). Книги 60 — поч. 70-х 
рр. являють собою обробки фоль¬ 
клорних сюжетів. Одна з них «Як¬ 
би погас вогонь» (1967) має вихов¬ 
не спрямування. 

В. К. Кухалашвілї. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. Нар. житло в сільс. місце¬ 
вості — каркасні круглі хатини, 
без вікон, з конічним солом’яним 
дахом. У 11—16 ст. розвивалися 
міста (Ніоно, Гао, Томбукту, Джен- 
не та ін.) з укріпленими стінами, 
споруджували громад. будівлі 
(палац у Томбукту, 14 ст., арх. 
Ес-Сахелі), мечеті (в Томбукту, 
Мопті, Дженне: іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Архітектура, 
т. 1, стор. 224—225). В колоніаль¬ 
ний період з’являються споруди в 
дусі зх.-європ. еклектики. З 1950-х 
рр. споруджують су час. будівлі з 
застосуванням нових буд. мате¬ 
ріалів. Значну допомогу в буд-ві 
надають М. соціалістич. країни — 
СРСР, Болгарія та ін. (спорт, 
комплекс у Бамако, 1962—66, рад. 
арх. Л. Афанасьєв та ін.). Найдав¬ 
ніші пам’ятки мист. М. належать 
до доби неоліту — наскельні 
розписи в Бандіагарі; малюнки в 
гротах в районі Бамако, що зобра¬ 
жують полювання, танці тощо; 
менгіри в Тон ді дару (поблизу 
Ніафунке); фігурки з каменю й 
глини. З худож. ремесел здавна 
поширені різьблення на дереві, 
виготовлення ритуальних масок, 
виробів з шкіри, виливання з міді, 
кераміка. З серед. 20 ст. зароджу¬ 
ється професійне мистецтво (жи¬ 
вописець Б. Кейта). 
Музика, театр,' кіно. Серед нар. 
муз. інструментів: 21-струнна ар¬ 
фа-лютня — крра, 7-струнний сим- 
оі, 4-струнна гітара — нгоні, рід 
ксилофона—бала, барабан табале. 
Серед народу сенуфо поширений 
антифонний хоровий спів, оркест¬ 
ри ксилофонів — дьєгеле, ансамб¬ 
лі 1- та 3-струнних інструментів — 
боло-бого, оркестри дерев’яних 
сурм — гбофе. В 1961 створено 
нац. фольклорний ансамбль (1970 
гастролював у СРСР), ансамбль 
танцю (1975 виступав в СРСР), 
проводяться нац. фестивалі куль¬ 
тури й мистецтва. Серед компози¬ 
торів — І. Соумаро, А. Соумаро. 
У народів М. здавна побутували 
театралізовані видовища (танці в 
масках, пісні, побутові сценки), 
пов’язані з землеробським куль¬ 
том, сільс. святами й обрядами. В 
серед. 20 ст. ці видовища майже 
втратили своє обрядове значення, 
їх почали влаштовувати на театр, 
майданчиках актори-напівпрофе- 
сіонали. Існував нар. театр котеба 
(в народу бамбара — найдовше), 
який ставив сатиричні сценки з 
життя села. В 50-х рр. натер. М. 
почав розвиватись аматорський 
театр сучас. форми. В репертуарі 
колективів — п’єси на актуальні 
теми з життя республіки. В 60-х рр. 
створено Нац. фольклорну трупу 
(1961, 1970, 1976 гастролювала в 
СРСР), 1970 — трупу Нац. теат¬ 
ру. При Нац. ін-ті мистецтв функ¬ 
ціонує відділення драми, яке го¬ 
тує кадри для театру. 
В М. існує Асоціація кінематогра¬ 
фістів. Серед фільмів: «Повернен- 

ззз 
ня Тьємана» (1971, реж. Д. Куйят), 
«Аспірант» (1969), «П’ять днів 
одного життя» (1973), «Чорний 
прапор на Півдні континенту» 
(1975), «Баара» (1978; всі — реж. 
С. Сіссе, випускник ВДІКу). 
Літ.: Радченко Г. Ф. Республика Ма¬ 
ли. М., 1969: Кондратьев Г. С. Путь 
Мали к независимости. М., 1970? 
Республика Мали. Справочник. М., 
1977. , 
МАЛГ АРХІТЕКТУРНІ ФбРМИ 

МАЛІ ПЛАНЕТИ 

— об’єкти обладнання та благоуст¬ 
рою території, які задовольняють 
утилітарні та естетичні потреби лю¬ 
дини. В залежності від функціо¬ 
нального призначення М. а. ф. 
поділяються на малі архіт. спору¬ 
ди (павільйони, кіоски), інженер- 
но-госп. обладнання (трансформа¬ 
торні підстанції, сміттєзбірники, 
вентиляційні шахти, телефонні 
будки, торг, автомати), обладнан¬ 
ня для відпочинку (паркові лави, 
альтанки, перголи, ліхтарі, ди¬ 
тячі майданчики), декоративно- 
пластичні форми (фонтани, парко¬ 
ва скульптура, басейни), засоби 
візуальної інформації (світлові 
табло, світлофори, дошки пошани). 
Проектуючи М. а. ф., враховують 
особливості рельєфу, природно- 
кліматичні умови, наявність міс¬ 
цевих буд. матеріалів, рівень буд. 
бази, нац. особливості й характер 
забудови міста або його району. 
1л. с. 334. с. К. Кілессо. 
МАЛГ НАРбДНІ УЧЙЛИЩА — 
навч. заклади в Росії для неприві- 
лейованих станів з дворічним стро¬ 
ком навчання. Створювалися за 
Статутом 1786, переважно у пові¬ 
тових містах. У губернських міс¬ 
тах були поч. ступенем головних 
народних училищ. У М. н. у. ви¬ 
кладали: читання, письмо, еле¬ 
ментарний курс граматики, ариф¬ 
метику, закон божий, чистописан¬ 
ня, малювання та ін. В 1803 М. н. 
у. перетворено на повітові учили¬ 
ща. 
МАЛІ ПЛАНЄТИ, астероїди — 
планети Сонячної системи, що 
від решти планет відрізняються 
малими розмірами (діаметр до 1000 
км). На відміну від ядер комет 
мають кам’янистий склад; речови¬ 
на поверхні багатьох М. п. за 
складом аналогічна метеоритам. 
Першу М. п. (Цереру) відкрив 
(1.1 1801) італ. астроном Дж. 
Піацці. Після відкриття мала пла¬ 
нета одержує попереднє позначен¬ 
ня, а після впевненого визначення 
її орбіти — номер і назву (табл.); 
напр., М. п. Л& 852 (Владилена) 

Малі. У малійському 
селі. 
Мечеть у Мопті. 1924. 

Махмуд Соме, 
ринство. Малі. 

Мате- 

Малі. Загальний 
міста Бамако. 
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Малї архітектурні 
форми. 
Декоративні компози¬ 
ції на подвір'ї дитя¬ 
чого садка на житлово¬ 
му масиві Виноградар 
у Києві. Художник Л. 
Муравйова. 1974. 

Декоративна стела в 
місті _ Чорнобилі Ки¬ 
ївської області. Худож¬ 
ник І. Литовченко. 
1978. 

Найбільші серед 
малих планет 
(за даними на 1980 рік) 

Н
о
м
е
р
 

п
л
а
н
ет

и 

Н
аз
ва
 

Д
іа
м
е
т
р
, 

км
 

1 Церера 1003 
2 Паллада 608 
4 Веста 538 

10 Гігія 450 
31 Євфросина 370 

704 Інтерамнія 350 
511 Давіда 323 
65 Кібела 309 
52 Європа 289 

451 Пацієнція 276 
15 Евномія 272 
16 Псіхея 250 
48 Доріс 250 
92 Ундіна 250 

3 Юнона 247 

названо ім’ям В. 1. Леніна, 
№ 1772 — ім’ям Ю. О. Гагаріна. 
Число нумерованих М. п. переви¬ 
щує 2000. Заг. число їх оцінюється 
в сотні тисяч, а їхня сумарна маса 
— у 4 10і® т (у 100 разів менша 
за масу найменшої з великих пла¬ 
нет). Вважають, що М. п. є залиш¬ 
ками рою малих тіл періоду фор¬ 
мування планет. Більшість М. п. 
(98%) рухаються по орбітах з ве¬ 
ликою піввіссю 2,2 -т- 3,2 астро¬ 
номічної одиниці з малими екс¬ 
центриситетами і нахилами до 
площини екліптики (мал.), утво¬ 
рюючи т. з. кільце М. п. між орбі¬ 
тами Марса та Юпітера. Зіткнен¬ 
ня спричиняють дроблення М. п. 
Неправильна форма уламків є 
причиною періодичних коливань 
блиску багатьох М. п. Ці коливан¬ 
ня вказують і на наявність осьово¬ 
го обертання М. п. з періодами 
від 4—6 до 20—40 годин. М. п. 
відомі також за межами кільця 
(напр., дві численні компактні 
групи Троянців). Існують і такі 
М. п., орбіти яких мають великі 
нахили (до 68°) і ексцентриситети. 
Серед них є дрібні М. п., що на¬ 
ближаються до орбіти Землі (гру¬ 
па Амура) або проникають всереди¬ 
ну земної орбіти (група Алоллона). 
Можливі їхні зіткнення з Землею 
(що відбуваються з інтервалом у 
десятки млн. років), які приводять 
до утворення астроблем. Астро- 
фіз. методами (спектральним, по¬ 
ляриметричним та ін.) дослідже¬ 
но понад 500 М. п., визначено їхні 
розміри та альбедо. Розміри реш¬ 
ти М. п. оцінюють за їхнім блис¬ 
ком. 
Літ.: Путилин И. И. Мальїе планетьі. 
М.. 1953; Симоненко А. Н. Метеори¬ 
ти — осколки астероидов. М., 1979} 
Цесевич В. П. Что и как наблгодать на 
небе. М.. 1979. А. М. Симоненко. 

МАЛІ РІЧКЙ — рівнинні річки 
з площею водозбору в межах до 1— 
2 тис. км2. Усі річки України, за 
винятком Дніпра, Десни, Прип’яті, 
Дністра, Дунаю, Сіверського Дін¬ 
ця та Пд. Бугу, належать до кате¬ 
горії малих річок. 
Особливості користування М. р. 
передбачено гл. 22 Водного кодек¬ 
су УРСР. Зокрема встановлено, що 
м-ва і відомства, підприємства та 
орг-ції яких використовують води 
М.р., а також колгоспи й радгоспи, 
на землях яких протікають ці річ¬ 
ки, забезпечують здійснення агро¬ 
лісомеліоративних і гідротех. ро¬ 
біт і заходів по боротьбі з водною 
і вітровою ерозією та по збережен¬ 
ню їхньої водності. Контроль за 
додержанням режиму експлуата¬ 
ції М. р. і охорони їх від забруд¬ 
нення покладено на місцеві Ради 
народних депутатів і органи М-ва 
меліорації і водного г-ва УРСР. 
Згідно з Положенням про водо¬ 
охоронні зони М. р. і водойм 
УРСР, затвердженим постановою 
Ради Міністрів УРСР від 6.IX 
1977, у межах цих зон виділяється 
прибережна смуга, що являє со¬ 
бою тер. суворого обмеження госп. 
діяльності. Ю. С. Шемшученко. 
МАЛГ ТІЛА Всесвіту — умовна 
назва твердої складової космічної 
речовини. Заг. назва малих пла¬ 
нет, супутників планет, комет, 
метеорних тіл і космічного пилу. 
3 М. т. складаються, в основному, 
кільця планет і метеорні потоки. 

Речовина, що перебуває в роз¬ 
дрібненому стані, є однією з форм 
існування небесних тіл, етапом в 
їхній еволюції. 
МАЛГН — франц. назва м. Мехе- 
лен у Бельгії. 
МАЛГНКЕ — народ у Зх. Африці. 
Див. Мандинго. 
МАЛ І ШЕВСЬКИЙ (Маїізге^зкі) 
Вітольд (20. VII 1873, Могилів- 
Подільський, тепер Війн. обл.— 
18.VII 1939, Залєсє, поблизу Вар¬ 
шави) — польс. композитор і пе¬ 
дагог. Закінчив Петерб. консер¬ 
ваторію (учень М. Римського-Кор- 
сакова та О. Глазунова). В 1908— 
21 — директор консерваторії (до 
1913 — муз. уч-ще) та диригент 
симф. оркестру в Одесі. В 1921— 
39 — професор консерваторії, ди¬ 
ректор Вищої муз. школи ім. Ф. 
Шопена у Варшаві. Автор 5 симфо¬ 
ній, 2балетів, фп. концерту, симф., 
вокально-симф., камерних, хоро¬ 
вих творів, пісень, а також підруч¬ 
ника «Вчення про модуляції» 
(1915). Л. 3. Мазепа. 
МАЛЛАРМЕ (Маїїаппе) Стефан 
(18.ІІІ 1842, Париж — 9.ІХ 1898, 
Вальвен) — франц. поет. У 60-х 
рр. перебував під впливом парнас¬ 
ців (див. <Парнас>) та Ш. Боолера 
(вірші -«Морський вітер», «Бла¬ 
кить», «Вікна» тощо). В 70—80-х 
рр.— один з провідних поетів 
франц. символізму. В творах цих 
років звучали мотиви песимізму 
(«Гробниця Едгара По», 1875; «Ле¬ 
бідь», «Проза для Дезесента». 
обидва — 1885). Багатьом творам 
М. притаманна ускладненість ху- 
дож. мови. Писав і реалістичні 
твори («Вірші з нагоди», 1880— 
98, вид. 1920). В останці роки 
життя критично ставився до сим¬ 
волістської поезії (поема «Удачі 
ніколи не уникнути випадку», 
1897), виявляв симпатії до робітн. 
класу (стаття «Конфлікт», 1895). 
Укр. мовою вірші М. переклада¬ 
ли В. Щурат, М. Драй-Хмара, 
М. Рильський, М. Терещенко. 
Те.: Укр. п е р е к л.— [Вірші]. 
В кн.: Сузір’я французької поезії, 
т. 2. К., 1971. Т. Т. Духовний. 
МАЛЛІКЕН (Миііікеп) Роберт 
Сандерсон (н. 7.VI 1896, Нью- 
беріпорт) — амер. фізико-хімік. 
У 1917 закінчив Массачусетський 
технологічний ін-т. Професор Чі- 
кагського ун-ту (з 1931). Досліджу¬ 
вав хім. зв’язки й електронну 
структуру молекул методом мол. 

Типові орбіти трьох малих планет. 
Штриховими лініями позначено ор¬ 
біти Меркурія (5). Венери ($), Зем¬ 
лі (б), Марса (3і) та Юпітера (21). 
Стрілка вказує напрям на точку вес¬ 
няного рівнодення. 

орбіталей. Разом з своїми учнями 
розробив програми для розрахун¬ 
ку мол. структур за допомогою 
ЕОМ. Нобелівська премія я хімії, 
1966. 
МАЛМЕЙСТЕР Олександр Кри- 
стапович [н. 5 (18).Х 1911, Пете- 
рупська волость, тепер Ризький 
р-н] — латв. рад. вчений у галузі 
механіки і держ. діяч, чл.-кор. 
АН СРСР (з 1970), академік (з 
1958) і президент (з 1970) АН Латв. 
РСР, Герой Соціалістичної Праці 
(1969), засл. діяч науки і техніки 
Латв. РСР (з 1965). Член КПРС 
з 1942. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив (1937) Латв. ун-т, 
викладав (1945—52) у цьому ж 
вузі. В 1953—61 — директор Ін-ту 
буд-ва й архітектури АН Латв. 
РСР, 1961—63 — ректор Ризького 
політех. ін-ту, 1963—70 — дирек¬ 
тор Ін-ту механіки полімерів АН 
Латв. РСР. Розробив теорію ло¬ 
кальності деформацій, запропо¬ 
нував інженерні методи розрахунку 
деталей і конструктивних елемен¬ 
тів з полімерних матеріалів, методи 
прогнозування властивостей цих 
матеріалів. Голова Верховної Ра¬ 
ди Латв. РСР (1971—74). Член 
ЦК КП Латвії. Депутат Верховної 
Ради СРСР 9 — 10-го скликань. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
МАЛОАЗІАТСЬКЕ НАГГР’Я - 
нагір’я на п-ові Мала Азія, в ме¬ 
жах Туреччини. Обмежене Пон- 
тійськими горами (на Пн.) та гора¬ 
ми Тавр (на Пд.), внутр. частину 
займає Анатолійське плоско?ір’я. 
Пересічна вис. 600—800 м, макс.— 
3916 м (згаслий вулкан Ерджіяс). 
Родовища хромітів, кам. вугілля, 
нафти, заліз., марганцевих, моліб¬ 
денових, мідних і поліметалевих 
руд, сірки, кам. солі тощо. Най¬ 
більша річка — Кизил-Ірмак, є 
озера (Туз та ін.). В горах поши¬ 
рені ліси (ліванський кедр, сосна), 
у центр, частині — сухі степи і 
напівпустелі, по долинах річок — 
галерейні ліси. Про госп. викори¬ 
стання див. Туреччина. 
МАЛОВЙСКІВСЬКИИ РАИбН 
— у пн.-зх. частині Кіровогр. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
1.2 тис. км2. Нас. 58,1 тис. чол. 
(1980). У районі — 60 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
селищній та 16 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Мала Вис¬ 
ка. М. р. розташований у межах 
Придніпровської височини. Корис¬ 
ні копалини: граніти, буре вугіл¬ 
ля. Найбільша річка — Мала 
Вись. Грунти в осн. чорноземні. 
Лежить у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, граб, клен, ясен) займають 
6.2 тис. га. Переважають підпри¬ 
ємства по переробці с.-г. сирови¬ 
ни; найбільші — маловисківські 
цукр., спиртовий і сухого молока 
з-ди. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Мала Виска) і 6 будин¬ 
ків побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зернового і тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1979 становила 103,2 
тис. га, у т. ч. орні землі — 97,5 
тис. га, сади — 1,4 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, цукр. 
буряки, соняшник. Скотарство, 
птахівництво, вівчарство. У М. р. 
— 13 колгоспів, 5 радгоспів, між- 
колг. підприємства по відгодівлі 
великої рогатої худоби та вироби. 



яєць і м’яса птиці, райсільгосп- 
техніка з виробничим відділенням. 
Залізничні станції: Виска, Капу¬ 
стяне, Плетений Ташлик. Автомоб. 
шляхів — 417 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 288 км. 
У районі — 40 заг.-осв. та 3 муз. 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще 
(с. Оникієве); 42 лік. заклади, 
у т. ч. б лікарень; туристська ба¬ 
за «Лісова пісня» (с. Оникієве). 
18 будинків культури, 21 клуб, 
кінотеатр, 52 кіноустановки, 81 
б-ка. У М, р. видається газ. «Бу¬ 
дівник комунізму» (з 1935). 

В. В. Гуля. 
МАЛОГРЙБОВИЦЬКЕ ПОСИ¬ 
ЛЕННЯ — давнє поселення по¬ 
близу с. Малих Грибовичів Не- 
стеровського р-ну Львів, обл. 
Розкопувалося 1933—34. Дослі¬ 
джено два культурні шари — посе¬ 
лення часів мідного віку, яке на¬ 
лежало носіям лійчастого посуду 
культури (відкрито понад 20 на- 
півземлянкових жител, госп. ями, 
знайдено знаряддя праці з креме¬ 
ню, каменю та глиняний посуд), і 
невелике городище часів Давньої 
Русі. При розкопках його знайде¬ 
но знаряддя праці та кружальний 
посуд 12—13 ст. 
МАЛОЗЬбМОВ Іван Іванович 
[26.ІХ(8.Х) 1899, с. Луговець, тепер 
Мглинськ. р-ну Брянськ, обл.— 
19.Х1 1954, Київ] — укр. рад. архі¬ 
тектор. 1927 закінчив Київ, худож. 
ін-т. Протягом 1929—41 керував 
створенням проектів плануван¬ 
ня Маріуполя (тепер Жданов), 
Тбілісі, Кривого Рога, Калі ні на, 
Єревана, Якутська та ін. міст, 
брав участь у складанні ген. пла¬ 
ну Великого Запоріжжя (1932). В 
1928—54 викладав у буд. вузах 
Харкова та Києва. М.— автор 
праць з питань архітектури. 
МАЛОКАТЕРЙНІВКА (до 1780 — 
Краснокутівка) — селище міського 
типу Запорізького р-ну Запоріз. 
обл. УРСР, на лівому березі Ка¬ 
ховського водосховища, де в нього 
впадає р. Конка. Залізнична ст. 
Канкринівка. 3,2 тис. ж. (1980). 
Відділок радгоспу «Кушугумсь- 
кий>, рибо дільниця колгоспу 
< Дніпро». Будинок побуту. Се¬ 
редня школа, мед. амбулаторія, 
клуб, 6-ка. Засн. у 18 ст. 
маломиколАТвка — селище 
міського типу Антрациті всь кого 
р-ну Ворошиловгр. обл. УРСР. 
Розташована на р. Вільховій (бас. 
Сіверського Дінця), за 12 км від 
залізнич. ст. Штерівка. 2,7 тис. ж. 
(1980). Шахта «Штерівська», 2 від¬ 
ділки птахорадгоспу «Краснолуць- 
кий>, щебеневий кар’єр. Середня 
школа, 4 мед. пункти, клуб, 4 
6-ки. Поблизу с-ща — Єлизаве- 
тинське водосховищу. М. засн. 
на поч. 18 ст. 
МАЛОРбСИ — офіційно прийня¬ 
та назва українців у дореволю¬ 
ційній Росії. 
МАЛОРОС ГЙСЬКА ГУБЕРНІЯ 
— адм.-тер. одиниця па Лівобереж¬ 
ній Україні, створена за указом 
Павла І від 12 (23).ХІІ 1796. До її 
складу ввійшли Чернігівське і 
Новгород-Сіверське намісництва, 
10 повітів Київ, і 3 повіти Катери¬ 
нослав. намісництв. Адм. центром 
М. г. був Чернігів. Щоб схилити 
на свій бік укр. поміщиків, які 
вийшли з середовища кол. козаць¬ 
кої старшини, царський уряд від¬ 

новив у М. г. діяльність генераль¬ 
ного суду, станових земських і під- 
коморських судів. У 1802 М. г. 
було ліквідовано і натомість утво¬ 
рено Чернігівську і Полтавську 
губернії. 
МАЛОРОС ГЙСЬКА КОЛЕГІЯ — 
центральний орган державного 
управління Російської д-ви у 
справах Лівобережної України. 
М. к. (т. з. першу М. к.) 
утворено за указом Петра І від 
16(27). V 1722 в резиденції укр. 
гетьманів — Глухові замість Мало¬ 
російського приказу, що містився 
в Москві, з метою обмеження вла¬ 
ди козацької старшини й автоно¬ 
мії України. У цивільних справах 
М. к. підлягала Сенатові, у військ. 
— головнокомандуючому рос. вій¬ 
ськами на Україні. На М. к. по¬ 
кладався нагляд за всією діяль¬ 
ністю гетьмана і козацької стар¬ 
шини, яких було позбавлено права 
видавати універсали, розпоряджен¬ 
ня тощо без санкції М. к. Вона 
була й апеляційною інстанцією в 
суд. справах. У 1727 у зв’язку з 
тимчас. відновленням гетьманщи¬ 
ни М. к. було ліквідовано. У 1764 
М. к. (т. з. друга М. к.) від¬ 
новлено на попередніх засадах. 
Очолював її президент — П. О. Ру- 
мянцев. Осн. завдання М. к. в 
цей період полягало в остаточному 
знищенні будь-яких залишків 
самоврядування на Україні, збіль¬ 
шенні податків і зборів для цар¬ 
ської казни тощо. Указом від 
20 (31).VIII 1786 М. к. ліквідовано. 
МАЛОРОСГЙСЬКЕ ГУБЕРНСЬ¬ 
КЕ ПРАВЛІННЯ — урядовий ор¬ 
ган, утворений 1796 Павлом І для 
управління Малоросійською гу¬ 
бернією. До компетенції М. г. п. 
належали всі адм.-Госп. і судові 
справи губернії. В 1802 М. г. п. 
ліквідовано. 
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ, 
Приказ Малия Росії — центр, ор¬ 
ган держ. управління Рос. держа¬ 
ви, що відав справами Лівобереж¬ 
ної України. Створений 31. XII 
1662 (10.1 1663) з метою зміцнення 
позицій царизму на Україні. Під¬ 
порядковувався Посольському при- 
казові. Гол. завданням М. п. була 
охорона феод.-кріпосницького уст¬ 
рою на Україні, здійснення захо¬ 
дів щодо возз’єднання Правобе¬ 
режжя з Лівобережною Україною 
та включення його до складу Рос. 
д-ви. М. п. провадив розшуки й 
повернення селян і солдатів, що 
втекли з України в Росію та нав¬ 
паки, санкціонував вибори нового 
гетьмана та козацької старшини, 
був апеляційною інстанцією щодо 
суд. справ козацької верхівки 
тощо. М. п. ліквідовано 1722 у 
зв’язку з створенням Малоросій¬ 
ської колегії. 
МАЛОРбСІЯ — назва У країни 
в офіційних актах царської Росії 
та в рос. дворянській і бурж. істо¬ 
ріографії. Походить від терміна 
«Мала Русь», який згадувався в 
деяких документальних матеріа¬ 
лах 14 ст. для позначення Галиць¬ 
ко-Волинської землі (пізніше й 
Придніпров'я). Термін «Малоро¬ 
сія > набув офіц. значення після 
возз'єднання України з Росією 
1654 і виражав великодержавниць¬ 
ку політику царизму щодо Украї¬ 
ни й укр. народу. В рад. історіо¬ 
графії не вживається. 

«МАЛОРУССКИЙ ЛИТЕРАТУР- 
НЬІЙ СБбРНИК. — укр. літ. 
альманах, виданий 1859 в Сарато¬ 
ві Д. Л. Мордовцем за участю 
М. І. Костомарова. В альманасі, 
крім творів обох письменників, 
уперше опубліковано чотири укр. 
нар. казки («Ох», «Коза-дереза», 
«Казка про Івасика і про відьму», 
«Казка про королеву Катерину»), 
понад 200 істор., сусп.-побутових, 
сімейних, інтимно-ліричних і об¬ 
рядових пісень та перший переклад 
творів М. В. Гоголя укр. мовою 
(«Вечір проти Івана Купала»). В 
передмові до поеми «Козаки й мо¬ 
ре» Д. Мордовець закликав ви¬ 
вчати укр. мову, її історію і грама¬ 
тичну будову, запроваджувати укр. 
мову в школі та пресі. В. П. Лета. 
МАЛОРЯЗАНЦЕВЕ (до 1917 — 
Новоолексіївка) — селище міського 
типу Попаснянського р-ну Воро¬ 
шиловгр. обл. УРСР, за 1 км від 
залізнич. ст. Лисичанськ. 1,3 тис. 
ж. (1980). У с-щі — птахофабрика, 
радгосп. Восьмирічна школа, З 
фельдшер.-акушер пункти. Буди¬ 
нок культури, б-ка. Засн. 1780. 
МАЛбТІ — грошова одиниця Ле¬ 
сото, поділяється на 100 лісент. 
Запроваджена 25.XII 1979. Функ¬ 
ціонує поряд з рендом ПАР. 1 
М. дорівнює 1 ренду. За курсом 
на травень 1980 0,7911 М. дорів¬ 
нює 1 дол. США. 
МАЛОЩЕТИНКбВІ ЧЕРВИ, 
олігохети (ОІідосЬаеіа) — клас 
кільчастих червів. Тіло (довж. 
від часток мм до 3 м) складається 
з сегментів (від 5 до 600). На кож¬ 
ному сегменті (крім ротового) та 
на передротовій лопаті є щетинки. 
Бл. 3500 видів, пошир, всесвітньо; 
в СРСР — бл. 300 видів, з них на 
Україні — понад 100, у т. ч. тру¬ 
бочник звичайний (ТиЬіІех ІиЬі- 
Іех), дощовик звичайний (ЬишЬ- 
гісиз іеггезігіз). Переважна біль¬ 
шість М. ч. живе у грунті суходо¬ 
лу, решта — у грунті дна прісно¬ 
водних водойм і морів. Гермафро¬ 
дити, розмноження статеве й без¬ 
статеве. Яйця розвиваються у ко¬ 
конах. Розвиток без метаморфо¬ 
зу. Живляться рослинною їжею. 
М. ч. (напр., дощові черви) віді¬ 
грають велику роль у процесах 
грунтоутворення; водяні М. ч.— 
об’єкти живлення риб (трубочни¬ 
ків використовують як корм для 
акваріумних риб). Дощові черви 
можуть бути переносниками пара¬ 
зитичних червів — збудників гель¬ 
мінтозних хвороб свиней, курей 
та ін. с.-г. тварин. В. П. Коваль. 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ — місто 
районного підпорядкування Калуз. 
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МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ 

О. К. Малмейстер. 

Малощетинкові 
черви: 
1 — трубочник: 2 — 
вилуплення молодого 
трубочника з кокона. 
З — трубочники в грун¬ 
ті. 
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МАЛЮГА 

В. М. Маляр. 

С. В. Малютіа. Порт¬ 
рет Д. А. Фурманова. 
1922. Державна Треть- 
яковська галерея в 
Москві. 

П. А. Малявін. Порт¬ 
рет матері. 1898. Дер¬ 
жавна Третьяковська 
галерея в Москві. 

обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на правому березі річки 
Лужі (басейн Оки). Залізнична 
станція, вузол автомобільних шля¬ 
хів. Засн. в кін. 14 ст. під наз¬ 
вою Ярославець. З 1485 — в скла¬ 
ді Московського великого кня¬ 
зівства, перейменований на М. 
Під час Вітчизняної війни 1812 
під М. 12 (24).Х відбулася бит¬ 
ва між рос. військами і франц. 
армією, в результаті якої війська 
Наполеона І 14 (26).Х почали від¬ 
хід по спустошеній ними Смолен¬ 
ській дорозі. В період Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 у жовтні 
1941 в районі М. точилися запеклі 
бої в ході Московської битви 
1941—42. Дослідний з-д н.-д. 
ін-ту по технології ремонту трак¬ 
торів і сільськогосподарських ма¬ 
шин; з-ди: механічний, цегельний, 
мол., філіал Моск. з-ду «Чер¬ 
воний богатир»; ф-ки: меблева, 
швейна, сувенірних виробів. У 
М. — музей Вітчизняної війни 
1812. 
МАЛіЬГА Іван Григорович (1853— 
1933) — рос. вчений у галузі техно¬ 
логії будівельних матеріалів. За¬ 
кінчив (1879) Інженерну академію 
в Петербурзі. З 1885 викладав у ній 
(1891—1916 —професор). Одним з 
перших у Росії почав вивчати новий 
на той час матеріал—бетон, сприяв 
його впровадженню у буд-во. 
Встановив залежність міцності й 
щільності цементних розчинів і 
бетонів від їхнього складу, вмісту 
води, ступеня ущільнення та ін. 
факторів, розробив метод визна¬ 
чення оптимального вмісту води 
в розчинах і бетонних сумішах. 
Працював над впровадженням но¬ 
вих матеріалів у буд-во форти¬ 
фікаційних споруд. Один із за¬ 
сновників Міжнар. т-ва по випро¬ 
бовуванню матеріалів. 
МАЛЮСА ЗАКбН — закон, що 
встановлює залежність між інтен¬ 
сивністю І пропущеного світла та 
інтенсивністю /0 лінійно-поляризо- 
ваного світла (див. Поляризація 
світла), що падає на аналізатор. 
Відкрив 1810 франц. фізик Е. Л. 
Малюс (1775—1812). За М. з., 
/ = /0 СОЗ2 ф, де ф — кут між 
площинами поляризації падаючо¬ 
го і пропущеного світла. М. з. 
лежить в основі дії різноманітних 
поляризаційних приладів. 
МАЛІЬТА СКУРАТОВ — один 
з керівників опричнини. Див. 
Скуратов-Бєльський Г. Л. 
МАЛіЬТІН Сергій Васильович 
[ 22.IX (4.Х) 1859, Москва — 6.ХІІ 
1937, там же] — рос. рад. живопи¬ 
сець і графік. У 1883—86 навчався 
в Моск. уч-щі живопису, скульпту¬ 
ри та архітектури в І. Прянишни- 
кова та В. Маковського. Член 
Союзу рос. художників (з 1903), 
Т-ва передвижників (з 1915), один 
з організаторів АХРР. Твори: 
«По етапу» (1890), портрети М. 
Нестерова (1913), К. Юона (1914), 
Д. Фурманова (1922), автопортрет 
(1922), «Обід артілі» (1934), «Пар¬ 
тизан» (1936), іл. до книжок, 
театр, декорації. Картини М. збе¬ 
рігаються в ДТГ та ін. музеях. 
Літ.: Илюшин И. С. В. Малютин. 
М., 1953. , 
М АЛ ЮШЙЦЬКИИ Микола Ки- 
рилович [ 14 (26).І 1872, с. Біли- 
ничі, тепер Могильовської обл. 
БРСР — 28.VIII 1929, Київ] — 

білорус, і укр. рад. вчений-рос- 
линознавець, акад. АН БРСР (з 
1928). В 1898 закінчив Моск. с.-г. 
ін-т (тепер Моск. с.-г. академія 
ім. К. А. Тімірязєва). З 1900 пра¬ 
цював на кафедрі ботаніки Київ, 
політех. ін-ту, з 1912 — на Київ, 
крайовій с.-г. дослідній станції, 
з 1920 — проф. Київ. с.-г. ін-ту 
(тепер Укр. с.-г. академія). До¬ 
сліджував грунтове живлення с.-г. 
рослин, займався селекцією кар¬ 
топлі. 
МАЛЯВІН Пилип Андрійович 
[ 10 (22).X 1869, с. Казанка, тепер 
Оренбурзької обл.— 23.ХІТ 1940, 
Брюссель] — рос. живописець. У 
1885—91 навчався в монастирсь¬ 
кій іконописній майстерні на 
Айон-Оросі (Греція) та пе- 
терб. АМ (1892—99) у 1. Рєпіна; 
академік (з 1906). З 1922 жив за 
кордоном. Твори: «Селянська дів¬ 
чина з панчохою» (1895), «Сміх» 
(1899), «Вихор» (1906), «Баби» 
(1914), «Російські селянки» (1925), 
портрети; малюнки — «Автопорт¬ 
рет», «Селяни», «Селянські дівча¬ 
та» (Бердянський художній му¬ 
зей ім. І. І. Бродського). Більшість 
творів М. зберігаються в ДТГ. У 
1920 М. виконав серію зарисовок 
В. І. Леніна з натури. 
Літ.: Живова О. А. Филиші Андрее- 
вич Малявин. М., 1967. 

МАЛЯР Володимир Миколайович 
(н. 7.IV 1941, Харків) — укр. рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1970). 
Після закінчення 1962 Харків, 
театр, ін-ту працює в Харків, укр. 
драм, театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
Ролі: Шельменко («Шельменко- 
денщик» Квітки-Основ’яненка), 
Довбня («Повія».за П. Мирним), 
Гнат («Безталанна» Карпенка- 
Карого), Брага («Сторінка з щоден¬ 
ника» Корнійчука), Могила («Та¬ 
рас Бульба» за М. Гоголем), Маста- 
ков («Чудаки» Горького), Степан 
(«Комуніст» Гавриловича), Діто 
(«Поки гарба не перевернулась» 
Іоселіані), Річард («Річард III» 
Шекспіра) та ін. 
МАЛЯРГЙНИЙ КОМАР, ано¬ 
фелес (АпорЬеІез) — рід комах 
род. комарових ряду двокрилих. 
Переносник збудника малярії 
людини. Тіло видовжене, сіро-чор¬ 
не, ноги довгі, тонкі. Спинний щи¬ 
ток округлий (у немалярійних 
комарів, зокрема комара звичай¬ 
ного,— трилопатевий); сідаючи, 
М. к. підіймає черевце під кутом 
45°. Самці живляться соком рос¬ 
лин, самки — кровососні. Розви¬ 
ток М. к. відбувається у воді. Бл. 
300 видів, пошир, на всіх матери¬ 
ках. В СРСР — 9 видів, на Ук¬ 
раїні — 4 види: М. к. звичайний 
(А. шасиїіреппіз), М. к. очеретя¬ 
ний (А. Ьугсапиз), М. к. джерель¬ 
ний (А. с1ауі§ег), М. к. дупловий 
(А. рІишЬеиз). Заходи бо¬ 
ротьби: з метою знищення 
яєць, личинок і лялечок застосо¬ 
вують меліоративні засоби, покри¬ 
вають поверхню водойм гасом, 
нафтою, в пд. районах поширення 
М. к. застосовують біол. метод 
боротьби — випускають рибу гам¬ 
бузію. Дорослих М. к. на зимівлі 
знищують за допомогою інсектици¬ 
дів. Для безпосереднього захисту 
людини використовують ві для ку¬ 
вальні речовини — репеленти та 
сітки Павловського. 

Г. В. Бошко. 

МАЛЯР [Я (італ. шаіагіа, від та- 
1о — поганий і агіа — повітря; в 
давнину вважали, що малярію 
спричинює нездорове повітря) — 
група хвороб, спричинюваних ма¬ 
лярійними плазмодіями. У лю¬ 
дини паразитують 4 види плаз¬ 
модіїв — збудників різних форм 
М.: триденної (приступи гарячки 
кожного третього дня), тропічної 
(приступи щодня), чотириденної 
(приступи кожного четвертого дня) 
і рідкісної форми М. з клінічним 
перебігом, подібним до триденної. 
Переносниками плазмодіїв є сам¬ 
ки малярійних комарів. Разом 
з кров’ю хворої на М. людини до 
шлунка малярійного комара під 
час насмоктування потрапляють 
мікро- й макрогаметоцити (див. 
Гаметогенез) плазмодія. Гамето- 
цити в організмі людини дальшо¬ 
го розвитку не зазнають. У киш¬ 
ково-шлунковому тракті комара 
відбувається статевий цикл роз¬ 
витку плазмодія, що закінчується 
формуванням спорозоїтів, які 
потрапляють у слинні залози ко¬ 
мара. При ссанні комаром крові 
людини спорозоїти разом з слиною 
потрапляють в організм людини, 
де починається нестатевий цикл 
розвитку плазмодія — шизогонія, 
яка закінчується утворенням без¬ 
статевих форм шизонтів, а зго¬ 
дом гаметоцитів. Шизонти мо¬ 
жуть розмножуватись у крові лю¬ 
дини протягом тривалого часу, 
зумовлюючи своєю життєдіяль¬ 
ністю приступи М. Інкубаційний 
період М.— у середньому 8—14 
днів. Першими ознаками захворю¬ 
вання є приступи гарячки, що на¬ 
стають через більш-менш однакові 
проміжки часу і тривають до 8— 
12 год. Малярію розпізнають за 
наявністю в крові хворої людини 
плазмодіїв. Профі лакти- 
к а хвороби: виявлення і зни¬ 
щення малярійних комарів, за¬ 
хист людей від їх нападу. Л і - 
кування медикаментозне (бі¬ 
гумаль, акрихін, циклохін, хло- 
ридин та ін.). 

^ В. М. Гірін. 
МАЛЯРНІ РОБИТИ (від нім. 
МаЬІег — живописець) — покри¬ 
вання поверхонь конструкцій або 
деталей будинків і споруд захисни¬ 
ми, декоративними чи іншими фар¬ 
бувальними сумішами; різновид 
опоряджувальних робіт. Сприя¬ 
ють збільшенню строку експлуата¬ 
ції будинків і споруд, поліпшенню 
сан.-гіг. умов у приміщеннях, на¬ 
дають їм привабливого вигляду. 
Полягають в очищуванні оброб¬ 
люваних поверхонь; нанесенні на 
ці поверхні грунтувальних мате¬ 
ріалів (грунтовок), які сприяють 
зчепленню фарбувальних сумі¬ 
шей з поверхнею; вирівнюванні 
(за допомогою шпаклівок) і шліфу¬ 
ванні поверхонь та покриванні їх 
(два-три рази) фарбувальними су¬ 
мішами, основою яких є лакофар¬ 
бові матеріали. Ці суміші готу¬ 
ють на лакофарбових з-дах, у спец, 
майстернях або на пересувних 
станціях. Залежно від вимог за¬ 
мовника деякі М. р. включають 
меншу кількість операцій. Іноді 
М. р. поєднують з альфрейними 
роботами. Для М. р. використсь 
вують шліфувально-затиральні 
машини, механізовані шпателі, 
фарбувальні агрегати, фарбопульт 
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До ст. Леонардо да Вінчі. ... 
1. Портрет дами з горностаєм. Близько 1483. Національний музей. 

2. РПортрет Мони Лізи (так званої Джоконди). Близько 1503. УІувр. 

Таємна вечеря. Розпис трапезної монастиря Санта-Марія делле 
Граціє. 1495-97. Мілан. 

З 



До ст. Мікеланджело. 
1. Пієта (Оплакування Христа). Мармур. Близько 1498-99. Собор 
св. Петра. Рим. 2. Вмираючий раб. Мармур. Близько 1513. Лувр. Париж. 
3. Перемога. Мармур. Близько 1532—34. Палаццо Веккйо. Флоренція 
4. Св. родина Доні. Темпера. 1504. Уффіці. Флоренція. 5. Створення 
Адама. 6. Лівійська сивілла. 7. Брут. Мармур. Близько 1538. Національ 
ний музей. Флоренція. 8. Хлопчик скорчився. Мармур. Близько 1524 
Державний Ермітаж у Ленінграді. 9. Усипальня роду Медічі. Мармур. 
1520—34. Церква Сан-Лоренцо. Флоренція. 5 і 6 — фрагменти фресок 
Сікстинської капели в Римі. 1508—12. 
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ти, пгстолети-фарборозпилювачг, 
пензлі тощо. В СРСР, зокрема в 
УРСР, дедалі ширше застосовують 
потокові методи М. р. з надход¬ 
женням на буд. майданчики кон¬ 
струкцій (деталей), заздалегідь 
підготовлених до остаточного фар¬ 
бування . 
Літ.: Добровольский Г. Н. Малярньїе 
растворьі. К., 1976. 

О. О. Литвинов. 
МАЛЯРСТВО — вид образотвор¬ 
чого мистецтва, художнє зображен¬ 
ня видимого світу фарбами на від¬ 
повідній поверхні. Див. Живо¬ 
пис. 
«МАЛЯРСТВО І СКУЛЬПТУРА* 
— щомісячний ілюстрований жур¬ 
нал з питань образотворчого мис¬ 
тецтва, орган Управління в спра¬ 
вах мистецтв при РНК УРСР та 
Спілки рад. художників України 
(Київ; 1935—41). З 1939 вихо¬ 
див під назвою <Образотворче 
мистецтво>. Друкував статті про 
творчість українських і російських 
радянських художників, митців 
братніх республік, класиків сві¬ 
тового мистецтва. 
«МАЛЯТКО* — щомісячний 
літ.-художній ілюстрований жур¬ 
нал ЦК ЛКСМ України для дітей 
дошкільного віку. Засн. 1960 у 
Києві. Матеріали журналу спря¬ 
мовані на здійснення виховання 
дітей у дусі радянського патріо¬ 
тизму, інтернаціоналізму, поваги 
до праці, колективізму. «М.> 
друкує вірші, оповідання, казки 
й пісні, вміщує кращі зразки 
фольклору для дітей (у т. ч. 
фольклорні твори народів країн 
соціалістичної співдружності та 
ін. зарубіжних країн), твори ди¬ 
тячих письменників радянських 
республік. О. Л. Рябокляч. 
МАЛЬБРАНШ (МаїеЬгапсЬе) Ні- 
кола (6.VIII 1638, Париж — 13-Х 
1715, там же) — франц. філософ- 
ідеаліст, представник оказіона¬ 
лізму. В своїй філос. системі на¬ 
магався пов’язати картезіанство 
з вченням Августина Блаженно¬ 
го. Протиставляв духовну суб¬ 
станцію тілесній, вважаючи, що 
вони існують незалежно одна від 
одної. Разом з тим твердив, що 
першопричиною тілесного і ду¬ 
ховного є бог. За М., бог і творить, 
і містить у собі все існуюче. Піз¬ 
нання — це споглядання людьми 
ідей усього існуючого, а джерело 
цих ідей — бог. Суперечливу фі¬ 
лософію М. було піддано критиці 
з позицій як ортодоксального хри¬ 
стиянства (твори М. було внесено 
до <Індексу заборонених книг>), 
так і ортодоксального картезіан¬ 
ства. З позицій матеріалізму і 
сенсуалізму вчення М. критику¬ 
вали Дж. Локк, франц. просвіти¬ 
телі 18 ст. 
МАЛЬДГВСЬКА РЕСПУБЛІКА, 
Мальїіви — держава в Пд. Азії, 
розташована на Мальдівських 
о-вах в Індійському ок. 
В адм. відношенні поділяється на 
19 острівних груп (атолів). 
Державний лад. М. Р. — респуб¬ 
ліка. Діє конституція 1972 (зі 
змінами 1975). Глава д-ви і уряду 
— президент, що обирається насе¬ 
ленням строком на 5 років. За¬ 
конодавчий орган — однопалатний 
парламент (Меджліс), 40 депутатів 
якого обирає населення строком 
на 5 років, а 8 призначає прези¬ 

дент. Виконавчу владу здійснює 
кабінет міністрів (міністри призна¬ 
чаються президентом). 
Природа. Див. Мальдівські остро¬ 
ви. 
Населення. М. Р. населяють маль¬ 
дівці (вихідці з Шрі-Ланки та Ін¬ 
дії), які споріднені з сингальцями. 
Живуть також араби, малайці. 
Офіційна мова — мальдівська. 
Пересічна густота населення — 
500 чол. на 1 км2 (1978, оцінка). 
Міське населення становить 13% 
і зосереджене в єдиному місті — 
Мале. 
Історія. В 3—1 ст. до н. е. острови 
заселили вихідці з Цейлону та Ін¬ 
дії. В 5—12 ст. тут з’явилися ара¬ 
би й перси. В 1153 на островах 
було створено іслам, султанат. У 
1558—73 султанатом володіли пор¬ 
тугальці, в 2-й пол. 17 ст. він по¬ 
трапив у залежність від голланд¬ 
ців, 1796 — від Великобританії. 
З 1887 — протекторат Великобри¬ 
танії. 26.VII 1965 султанат здобув 
незалежність. У 1966 країна вста¬ 
новила дипломатичні відносини з 
СРСР. В 1968 її проголошено 
республікою. У внутр. політиці 
уряд М. Р. спирається на замож¬ 
ну частину землевласників і му¬ 
сульманське духівництво. В осно¬ 
ві зовн. політики М. Р. лежить 
принцип неприєднання. З 1965 
М. Р.— член ООН. Політ, партій 
і профспілок немає. 
Господарство. М. Р.— економічно 
відстала країна. Осн. галузь г-ва — 
рибальство, в якому зайнято 90% 
працездатного населення. Щоріч¬ 
но виловлюють 25—ЗО тис. т риби. 
Добувають також перли, черепаш¬ 
ки, корали. С. г. розвинуте слабо і 
не задовольняє потреб країни в про¬ 
довольстві. Земля належить д-ві. 
Вирощують кокосову пальму, з 
прод. культур — рис, сорго, па- 
пайю, батат, ямс, овочі тощо. З 
галузей тваринництва лише дея¬ 
кого розвитку набуло птахівницт¬ 
во. Пром-сть представлена рибо- 
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консервним з-дом і лісопильнею в 
м. Мале та судноверф’ю на о. Ху- 
луле, а також кустарними майстер¬ 
нями по виготовленню човнів, 
риболовного знаряддя, тканин, 
прикрас з коралів, по переробці 
кокосових горіхів, вироби, риб¬ 
ного борошна, товарів домашньо¬ 
го вжитку та ін. Розвивається 
іноз. туризм. Осн. вид транспор¬ 
ту — морський (торг, флот 1979 
налічував понад 60 суден), гол. 
мор. порт — Мале (порт безмит¬ 
ної торгівлі). На о. Хулуле — аеро¬ 
порт. З М. Р. вивозять в’ялену і 
копчену рибу (бл. 90% валютних 
надходжень), кустарні худож. ви¬ 
роби, продукти кокосової пальми; 
довозять прод. і пром. товари, 
нафтопродукти. Гол. торг, партне¬ 
ри — Індія, Японія, Сінгапур, 
Шрі-Ланка. Грош. одиниця — 
мальдівська рупія. 1 мальдів. 
рупія = 1 рупії Шрі-Ланки. 

О. І. Полоса. 
Освіта. Більшість дорослого на¬ 
селення країни неписьменна. Строк 
навчання в поч. школі 5 років 
(приймаються діти з 6 років), у се¬ 
редній — 5 (3 + 2) або 6 (3 + 3) 
років. У поч. школах викладання 
проводиться мальдівською мовою, 
в середній —англійською.В 1977/78 
навч. р. в країні було 10 поч. 
шкіл (2,8 тис. учнів), 5 серед, 
шкіл і нижча проф. школа. Серед¬ 
ніх спец., пед. і вищих навч. зак¬ 
ладів немає. Середню спец, і ви¬ 
щу освіту здобувають в Індії, 
Шрі-Ланці, а також в СРСР. У 
Мале — Держ. публічна бібліо¬ 
тека. в. 3. Клепиков. 
Літ.: Печуров Л. В Мальдивская 
Республика. М., 1973. 
МАЛЬДІВСЬКІ ОСТРОВИ— гру¬ 
па коралових островів в Індійсько¬ 
му ок.,наПд. Зх. від о. Шрі-Лан¬ 
ка. На островах розташована Маль¬ 
дівська Республіка. Пл. бл. 300 
км2. Об’єднують понад 2 тис. ост¬ 
ровів — атолів. Уздовж берегів — 
бар’єрні рифи. Клімат вологий, ек¬ 
ваторіальний. Тропічна рослин¬ 
ність (кокосові пальми, банани 
тощо). 
МАЛЬКб Микола Андрійович [22. 
IV (4.У) 1883, Браїлів, тепер Жме¬ 
ринського р-ну Війн. обл.— 23.VI 
1961, Сідней, Австралія] — рос. 
диригент і педагог. Гри на фор¬ 
тепіано навчався в Одесі. В 1909 
закінчив Петерб. консерваторію. 
Був диригентом Марийського теат¬ 
ру (Петербург, 1909—18), дирек¬ 
тором Нар. консерваторії і гол. 
диригентом симф. оркестру у Ві¬ 
тебську (1918—21). В 1921—24 
працював у Москві, Харкові, Киє¬ 
ві; 1925—28 — професор Ле- 
нінгр. консерваторії (в М. навча¬ 
лись Б. Хайкін, Є. Мравінський, 
О. Мелік-Пашаєв та ін.) і голов¬ 
ний диригент Ленінградської фі¬ 
лармонії. З 1928 жив за кордо¬ 
ном. У 1959 виступав в СРСР. 
Автор кн. <Основи техніки дири¬ 
гування* (1950). 
Те.: Воспоминания. Статьи. Письма. 
Л., 1972. І. М. Лисенко. 

МАЛЬМЕ — місто на Пд. Швеції, 
адм. ц. лену Мальмехус. Риболов¬ 
ний порт на березі прот. Ересунн. 
Вузол з-ць і автошляхів. Поромне 
сполучення з Копенгагеном. Аеро¬ 
порт Бультофта. 264,9 тис. ж. 
(1970). Розвинута маш.-буд. (особ¬ 
ливо судно- і вагонобудування), 

МАЛЬМЕ 

Герб Мальдівсько? 
Республіки. 

МАЛЬДІВСЬКА 
РЕСПУБЛІКА 

Площа — бл. 300 кма 

Населення — 150 тис. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — м. Мале 

Малярійний комар 
звичайний: 
1 — комаха; 2 — поло¬ 
ження при посадці; 3 — 
личинка. 

22 уре, т. 6 
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МАЛЬОВАНИЙ 

^/клтд^ 

Герб Мальта. 

МАЛЬТА 

Площа — Зів км* 

Населення — 311,4 
тис. чол. (1979) 

Столиця — 
м. Валлетта 

Мамілярія видовжена. 

електротех., цем., хім. пром-сть. 
Підприємства текст., швейної, бо¬ 
рошномельної галузей. Архіт. па¬ 
м’ятки 14—20 ст. Вперше згаду¬ 
ється у 12 ст.^ 
МАЛЬОВАНИЙ Володимир Гри¬ 
горович [ 1848, Катеринославщина, 
тепер Дніпроп. обл.— 26.11 (10.ІІІ) 
1893, Томськ] — укр. громад, 
діяч демократичного напряму, 
поет. У 70-х рр. увійшов до неве¬ 
ликої групи демократично настро¬ 
єної молоді в Новоросійському 
ун-ті (Одеса). В 1879 був засланий 
до Сибіру в Балаганськ, звідки 
втік до Женеви і зблизився з М. 
Драгомановим. Після повернення 
на Україну М. знову було заареш¬ 
товано 1883 й заслано до Томська, 
де він і помер. На засланні писав 
вірші, один з них — «Не потурай* 
умістив І. Франков журн. «Жи¬ 
тнє і слово* (1897). 

ф. П. Погребенник. 
МАЛЬОВАНИЙ ФІЛЬМ — див. 
Мультиплікаційне кіно. 
МАЛЬОВАНЦІ — релігійна секта, 
що виникла в 90-х рр. 19 ст. в Київ, 
губернії. Заснована баптистом К. 
Мальованим, звідки й назва. Віро¬ 
вчення М. являє собою суміш 
учень баптистів, хлистів і тол- 
стовства. Поширилась у Харків., 
Херсон, і південнорос. губ. та 
в Сибіру. Після Великої Жовт¬ 
невої соціалістичної революції роз¬ 
палась. 
МАЛЬОК — молода особина риби 
з більш-менш сформованими озна¬ 
ками дорослої, лусковим покривом 
(у видів, для яких він характер¬ 
ний) і розвиненими плавцевими 
променями. 
МАЛЬПГГІ (Ма1рі£Ьі) Марчелло 
(10.III 1628, Кревалькоре, поблизу 
Болоньї — ЗО.XI 1694, Рим) — 
італ. біолог і лікар, один з осново¬ 
положників мікроскопічної ана¬ 
томії рослин і тварин. Навчався в 
Болонському ун-ті, доктор меди¬ 
цини (з 1653), професор (з 1656). 
Вивчав кровоносні судини, від¬ 
крив капілярний кровообіг (1661), 
досліджував зародковий розвиток 
курчати. Описав ростковий шар 
епідермісу шкіри, лімфатичні тіль¬ 
ця селезінки, ниркові клубочки, 
видільні органи павукоподібних, 
багатоніжок і комах (всі ці утвори 
названі його ім’ям), а також клі¬ 
тинну будову рослин, їх повітро- 
носні трубки, судини тощо. 
МАЛЬПІГІЄВІ СУДЙНИ — орга¬ 
ни виділення у більшості павуко¬ 
подібних, багатоніжок та комах. 
Являють собою вирости кишечни¬ 
ка, що сліпо закінчуються; мають 
вигляд трубочок, здатних скоро¬ 
чуватися завдяки наявності в їх¬ 
ніх стінках м’язового шару. Від¬ 
криваються у кишковий канал на 
межі між середньою та задньою 
кишкою. У павукоподібних та ба¬ 
гатоніжок — 1 пара М. с., у пря¬ 
мокрилих комах — до 120 пар, у 
перетинчастокрилих — до 150 пар. 
М. с. у водяних комах виконують 
осморегуляторну функцію. Назва¬ 
ні за ім’ям М. Мальпігі. Див. та¬ 
кож Видільна система. 
МАЛЬПГГІЄВІ ТІЛЬЦЯ — 1) Клу¬ 
бочки артеріальних капілярів, 
оточені т. з. боуменовими капсу¬ 
лами мезонефроса або нирок. У 
М. т. відбувається фільтрація 
рідини з крові в сечові канальні. 
2) Лімфоїдні вузлики в ретикуляр¬ 

ній тканині селезінки хребетних 
тварин і людини, де відбувається 
утворення лімфоцитів. Названі за 
ім’ям М. Мальпігі. 
МАЛЬР<3 (Маїгаих) Андре (З.Х1 
1901, Париж — 23.XI 1976, Кре- 
тей, деп. Сена) — франц. письмен¬ 
ник і політ, діяч. Антифашист. 
Під час нац.-революц. війни 1936— 
39 в Іспанії — командир ескадри¬ 
льї респ. військ. З 1942 — учасник 
Руху Опору, командував парти¬ 
зан. з’єднанням. У 1945—46 — 
міністр інформації, 1959—69 — 
культури. Романи «Завойовники* 
(1928), «Королівський шлях* 
(1930), «Людська доля* (1933) на¬ 
віяні революц. подіями у Сх. Азії 
(1923—27 перебував у цьому ре¬ 
гіоні як археолог), «Роки зневаги* 
(1935) — боротьбою нім. комуніс¬ 
тів з фашизмом. Романи «Надія* 
(1937)— про перший рік нац.-рево¬ 
люц. війни в Іспанії, «Горішники 
Альтенбурга* (1943) — про франц. 
Рух Опору. Герої М.— одинаки- 
ін диві дуалісти, сильні натури — 
не прагнуть до соціального онов¬ 
лення. Автор спогадів «Антимемуа- 
ри* (1967), «Дуби з тих, які зру¬ 
бують...* (1971). 
Те.: Рос. перек л.— Годьі презре- 
ния. М., 1935; Надежда. М., 1939. 
Літ.: Зоніна Л. Мемуари й антимему- 
ари. «Всесвіт*. 1973, >6 4. 

В. І. Пагценко. 
МАЛЬСАГОВ Заурбек Куразович 
(З.УІ 1894, м. Темір-Хан-Шура, 
тепер Буйнакськ Даг. АРСР — 
14.V 1935, Владикавказ, тепер 
Орджонікідзе) — ішушський рад. 
письменник. Член Комуністичної 
партії з 1925. Літ. діяльність по¬ 
чав 1920. Перший писав твори 
інгушською мовою. У п’єсах «Ви¬ 
крадення дівчини* (1923), «Помс¬ 
та* (1927) викривав патріархаль¬ 
но-родовий уклад життя. Склав 
інгуш, алфавіт на основі лат. гра¬ 
фіки, створив підручник рідної 
мови. Організатор і редактор пер¬ 
шої інгуш. газети «Сердало* 
(«Світло*, 1923). 
МАЛЬТА — стоянка часів пізнього 
палеоліту, виявлена на р. Білій 
біля с. Мальти за 85 км на Зх. від 
Іркутська. Досліджувалась 1928— 
59. Відкрито залишки жител типу 
чуму, напівземлянок і наземних 
жител. Знайдено кам’яні ножі, 
проколки, скребки, різці, кістяні 
наконечники дротиків, ножі, гол¬ 
ки, прикраси тощо, скульптурні 
фігурки жінок, а також птахів 
і звірів. Осн. заняттям жителів 
М. було мисливство. Виявлено 
поховання дитини з багатим похо¬ 
вальним інвентарем. 
МАЛЬТА, Республіка Мальта — 
держава в Європі, розташована на 
островах (найбільші з них — Маль¬ 
та, Гоцо і Коміно) в центр, частині 
Середземного м. 
Державний лад. М.— республіка. 
Входить у Співдружність, очолю¬ 
вану Великобританією. Діє кон¬ 
ституція 1974. Глава д-ви — прези¬ 
дент, який обирається парламен¬ 
том строком на 5 років. Законо¬ 
давчий орган — однопалатний пар¬ 
ламент — Палата представників 
(65 депутатів, обираних населен¬ 
ням строком на 5 років). Виконав¬ 
чу владу здійснює кабінет мініст¬ 
рів на чолі з прем’єр-міністром, 
якого призначає президент. 

Ю. /. Нипорко. 

Природа. Поверхня островів пла- 
топодібна, вис. до 240 м (на о. 
Мальта). Поширений карст. Клі¬ 
мат середземноморський. Пересіч¬ 
на т-ра серпня +25°, лютого +12°. 
Опадів бл. 530 мм на рік. Перева¬ 
жає сухолюбна чагарникова рослин¬ 
ність середземноморського типу. 
Населення. Бл. 98% нас. станов¬ 
лять корінні жителі — мальтійці. 
Живуть також англійці та італій¬ 
ці. Пересічна густота нас.— 985,4 
чол. на 1 км2 (1979). Офіц. мови — 

мальтійська й англійська. Понад 
87% нас. живе в містах. Найбіль¬ 
ші міста: Валлетта, Сліма. 
Історія. Поселення людей на М. ві¬ 
домі з 4-го тис. до н. е. У 6 ст. до 
н. е. М.— володіння карфагенян, 
у 3 ст. до н. е.— римлян. З 395 — 
під владою Візантії, 870—1091 — 
арабів. У 1091 її завоювали нор- 
манни, згодом приєднана до Сіці- 
лійського королівства. З 1530 наМ. 
утвердився орден іоаннітів (Маль¬ 
тійський). З 1800 М.— колонія 
Великобританії. Під тиском визв. 
руху, що розгорнувся на М. піс¬ 
ля 1-ї світової війни 1914—18, брит. 
уряд змушений був надати М. 
внутр. самоврядування (1921), яке 
було ліквідоване 1930 (відновлю¬ 
валося 1947—59, з 1962). У 1964 
М. здобула незалежність у межах 
Співдружності, очолюваної Вели¬ 
кобританією. Країні було нав’яза¬ 
но угоду «про взаємну оборону*, 
за якою Великобританія дістала 
право розміщувати на тер. М. свої 
збройні сили і фактично перетво¬ 
рила її на військ, базу НАТО. 
У 1967 М. встановила дипломатич¬ 
ні відносини з СРСР. Лейборист¬ 
ський уряд (з 1971) проводить полі¬ 
тику, спрямовану на зміцнення 
екон. самостійності М., на міжнар. 
арені — політику неприєднання. 
31. III 1979 завершилося виведення 
англ. військ з острова. М. підпи¬ 
сала (1975) Заключний акт Нара¬ 
ди з питань безпеки і співробіт¬ 
ництва в Європі. В червні 1978 
рад. екон. делегація побувала на 
М., в грудні мальтійська урядова 
делегація відвідала СРСР. З 1964 
М.— член ООН. Л. О. Легценко. 
Політичні партії, профспілки. 
Лейбористська партія 
М., засн. 1920. Правляча з 1971. 
Націоналістична пар¬ 
тія, засн. 1924. Комуністична 
партія Мальти, засн. 1969. З а - 
гальна спілка робіт¬ 
ників, засн. 1943. Конфеде¬ 
рація профспілок, засн. 
1958. Входить до ВКП. 
Господарство. Економіка М. роз¬ 
винута слабо, довгий час вона була 
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пов’язана з обслуговуванням брит. 
військ, бази. З 2-ї пол. 60-х рр. 
відбуваються зміни в структурі г-ва 
країни — розширено й передано 
під робочий контроль сухі доки, 
націоналізовано найбільші банки 
та ряд іноз. фірм, створено держ. 
пром. підприємства й держ. ком¬ 
панії авіац. та мор. перевезень то¬ 
що. Проте іноз. капітал (особливо 
британський) продовжує утриму¬ 
вати значні позиції в економіці М. 
Гол. галузі пром-сті — легка 
(бавовняні, вовняні й трикотажні 
тканини, швейні та трикотажні ви¬ 
роби) і харчосмакова (плодоово¬ 
чеві консерви, вина, тютюнові 
вироби тощо). Судноремонтна 
верф, невеликі підприємства ме¬ 
талообробної (гол. чин. ремонтні 
майстерні), хім. (у т. ч. вироби, 
синтетичного волокна), кераміч¬ 
ної, шкіряно-взут. пром-сті. Осн. 
пром. центр — м. Валлетта. В об¬ 
робітку — бл. 50% тер. країни. 
Переважають невеликі г-ва. Виро¬ 
щують гол. чин. зернові культури 
— пшеницю, ячмінь, кукурудзу; з 
технічних — бавовник, тютюн. 
Розвинуте субтропічне садівницт¬ 
во, виноградарство. Тваринництво 
м’ясо-мол. напряму. Розводять кіз, 
овець, свиней, велику рогату худо¬ 
бу, ослів, мулів. У прибережних 
водах — рибальство (вилов сардин 
і мор. вугрів). Важлива стаття до¬ 
ходів — іноз. туризм. Гол. вид 
транспорту — автомобільний. Ас¬ 
фальтованих автошляхів — 1,2 
тис. км (1976). 3-ць немає. Осн. 
мор. порт і міжнар. аеропорт — 
Валлетта. З М. вивозять швейні 
вироби й взуття, консерви, вина, 
тютюнові вироби; довозять маши¬ 
ни й устаткування, пром. товари 
і сировину, паливо, продовольст¬ 
во. Гол. торг, партнери — Велико¬ 
британія та країни Європейського 
економічного товариства. М. під¬ 
тримує торг, та наук.-технічні 
зв’язки з СРСР та ін. соціалістич. 
країнами. Грош. одиниця — маль¬ 
тійський фунт. 1 мальт. фунт 
= 1,32 англ. ф. ст. 

І, Т. Твердохлебов. 
Освіта і культурно-освітні закла¬ 
ди. Система освіти склалася під 
впливом англійської. Діють 8-річні 
аоч. школи, що складаються з 
2-річної школи для малят і 6-річної 
власне поч. школи; строк навчан¬ 
ня у серед, школі 7 років (5 + 2). 
Поряд з держ. школами (безплат¬ 
ні) є й приватні. Вік обов’язко¬ 
вого навчання — від 6 до 16 років. 
У 1976/77 навч. р. у 8-річних поч. 
школах налічувалося 30,9 тис. уч¬ 
нів, у серед, школах — 26 тис., 
у системі проф.-тех. освіти — 
4,3 тис. Вищу освіту здобувають у 
Королівському ун-ті М. (засн. 
1592, статус ун-ту з 1769, повна 
автономія з 1947; 1977/78 навч. р. 
— 1,1 тис. студентів), у Новому 
ун-ті (засн. 1961 як коледж гума¬ 
нітарних, природничих наук і тех¬ 
нології, статус ун-ту з 1978; 
1978/79 навч. р.— 1,5 тис. студен¬ 
тів), обидва — у Валлетті. Працює 
ряд наук. т-в. Нац. б-ка у Валлет¬ 
ті (засн. 1955), б-ка Ун-ту М. 
(засн. 1769), б-ка Нового ун-ту, 
публічна б-ка на о. Гоцо (засн. 
1853). Нац. музей М. (засн. 1903), 
художня галерея. В. З. Клепиков. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. На о-вах Мальта і Гоцо 

збереглися унікальні мегалітичні 
культові будівлі епохи неоліту 
(Хал-Таршин, Мнайдра та ін.). 
В 16—18 ст. зводили фортифіка¬ 
ційні споруди, регулярно забудо¬ 
вували нову столицю М.— Валлет- 
ту, перебудовували м. Мдіну в 
дусі ренесансної та бароккової 
архітектури (церкви Сан-Джован- 
ні, 1573—75, арх. Дж. Кассар, 
та Сан-Джакомо, бл. 1710, арх. 
Дж. Барбара, обидві — в Валлет¬ 
ті; собор у Мдіні, 1702, арх. Л. 
Гафа та ін.; б-ка у Валлетті, 
1786—96). Серед будівель 19 — 
1-ї пол. 20 ст. — церква-ротонда 
в Мості (арх. Д. Гроньє де Вассе), 
оперний театр у Валлетті (1861— 
64), базиліка Та-Піну на о. Гоцо 
(1931) та ін. На тер. давніх святи¬ 
лищ знайдено розписну кераміку, 
статуетки з каменю й теракоти. 
В 17 ст. на М. працювали італ. 
живописці (Караваджо) й місц. 
майстри (скульптор Мельхіор). 
мальтійський механізм, 
мальтійський хрест — пристрій, 
що перетворює безперервний обер¬ 
товий рух на переривчастий; тип 
перетворювального (відтворюваль- 
ного) механізму. У М. м. (мал.) 
палець ведучого диска, що оберта¬ 
ється, входить на деякий час у ра¬ 
діальний проріз веденого диска 
(хреста), повертаючи його на пев¬ 
ний кут (найчастіше 60 або 90°). 
Після виходу пальця з прорізу ве¬ 
дучий диск ковзає по зовн. по¬ 
верхні веденого і тим самим галь¬ 
мує його рух. М. м. бувають: із 
зовн. і внутр. зачепленням; різні 
за формою, кількістю пальців і 
прорізів. Назва — від мальтій¬ 
ського хреста (емблеми Мальтій¬ 
ського ордену), схожого на ведений 
диск. М. м. застосовують у ме¬ 
талорізальних верстатах, кіно¬ 
проекційних та ін. апаратах і ма¬ 
шинах, де необхідні періодичні 
зупинки у русі. 
мальтійський Орден — од- 
на з назв католицького духовно- 
лицарського ордену іоаннітів (за 
місцем перебування останніх з 
1530 на о. Мальта). 
МАЛЬТІЙЦІ — народ, основне на¬ 
селення держави Мальта. Чисель¬ 
ність — понад 420 тис. чол. (1978, 
оцінка). Говорять мальтійською 
мовою. За релігією М.— католи¬ 
ки. М.— нащадки давніх поселен¬ 
ців, можливо фінікійського по¬ 
ходження. На культуру і побут М. 
мали вплив греки, карфагеняни, 
римляни, готи, візантійці, араби, 
нор манни, іспанці, англійці та 
ін. завойовники, під владою яких 
в різний час вони були. Осн. за¬ 
няття М.— землеробство, город¬ 
ництво, скотарство, рибальство, 
мореплавство. 
МАЛЬТбЗА (від англ. таї! — 
солод), солодовий цукор, С12Н23ОЦ 
— вуглевод з групи дисахаридів. 
Складається з двох молекул глю¬ 
кози. М. кристалізується з однією 
молекулою води у вигляді тонких 
голок; легко розчиняється у воді, 
солодка на смак. В організмі 
утворюється як проміжний про¬ 
дукт при розщепленні крохмалю 
або глікогену під впливом амілаз. 
М. має відновні властивості; під¬ 
дається спиртовому бродінню, мо¬ 
лочнокислому бродінню. При гід¬ 
ролізі к-тами та під впливом фер¬ 
менту мальтази, який міститься в 

травних соках тварин і людини, 
у пророслому зерні, у цвілевих 
грибах і дріжджах, М. розщеплю¬ 
ється до двох залишків глюкози. 
Найбагатші на М. пророслі зер¬ 
на ячменю, жита та ін. зернових. 
М. застосовують у кондитерській 
промисловості. 
МАЛЬТУЗІАНСТВО — реакцій¬ 
на «теорія* народонаселення, вису¬ 
нута в кін. 18 ст. Т. Р. Мальту- 
сом, який твердив, що зростання 
населення нібито відбувається в 
геометричній прогресії, а збіль¬ 
шення засобів існування — в ариф¬ 
метичній, внаслідок чого виникає 
«абсолютне перенаселення». Цим 
«вічним законом» Мальтус нама¬ 
гався виправдати зубожіння в ка¬ 
піталістичному суспільстві трудя¬ 
щих мас, які, на його думку, «не¬ 
розумно» розмножуються. Війни, 
епідемії, голод прихильники М. 
розглядали як «позитивні факто¬ 
ри», що регулюють зростання насе¬ 
лення. М. використали ідеологи 
нім. фашизму для обгрунтування 
«теорії життєвого простору» (див. 
Геополітика). К. Маркс і Ф. Ен¬ 
гельс довели, що кожному істор. 
способові виробництва властиві 
свої закони народонаселення, які 
мають істор. характер, що за ка¬ 
піталізму існує лише відносне 
перенаселення, яке є наслідком 
капіталістичного способу виробниц¬ 
тва (див. Твори, т. 23, с. 598—599). 
Різку критику М. дав В. І. Ленін, 
який указував, що для М. харак¬ 
терне «абстрагування» від суспіль- 
но-екон. формацій і соціально-по- 
літ. устрою (див. Повне зібр. тв., 
т. 1, с. 443). В епоху імперіалізму 
бурж. соціологи, економісти нама¬ 
гаються відродити М. у вигляді 
неомальтузіанства. 

т М. І. Михальченко. 
МАЛЬТУС (МаІіЬиз) Томас Ро- 
берт (17.11 1766, Рукері, поблизу 
Гілфорда — 23.XII 1834, поблизу 
Бата) — англ. економіст, свяще¬ 
ник. Закінчив Джезус-коледж Кем- 
бріджського ун-ту (1788). В 1805— 
34 — професор кафедри сучас. 
історії і політ, економії в коледжі 
Ост-Індської компанії. М.— один 
з основоположників вульгарної по¬ 
літичної економії у Великобрита¬ 
нії. У праці «Дослідження про за¬ 
кон народонаселення» (1798) на¬ 
магався пояснити важке становище 
трудящих і безробіття «абсолют¬ 
ним надлишком людей» (див. 
Мальтузіанство). В праці «Прин¬ 
ципи політичної економії» (1820) 
відкидав трудову теорію вартості, 
вважав, що джерелом прибутку ка¬ 
піталістів є не додаткова вар¬ 
тість (як це визначив К. Маркс), 
а продаж товарів вище від їх¬ 
ньої вартості. Сучас. бурж. еко¬ 
номісти взяли на озброєння ряд 
положень М. (див., зокрема, Кейн- 
сіанство). 
МАЛЬЦ (Ма1і2) Альберт (8.Х 
1908, Нью-Йорк — 1978) — амер. 
письменник. П’єси «Карусель» 
(1932), «Мир на землі» (1934; обид¬ 
ві — у співавтор.) — антиміліта¬ 
рист. спрямування. П’єси «Чорна 
шахта», «Рядовий Хікс» (обидві — 
1935), зб. оповідань «Таке життя» 
(1938), романи «Глибоке джерело» 
(1940), «Довгий день у короткому 
житті» (1957) — про життя й боро¬ 
тьбу амер. пролетаріату. Автор 
антифашист, романів «Хрест і 

МАЛЬЦ 

Пам’ятник-ансамбль на 
Мамаввому кургані. 

П. Т. Мальцев. Фраг¬ 
мент картини «Крейсер 
,,Варяг“». 1955. 

Мальтійський меха¬ 
нізм: і — ведучий диск; 
2 — ведений диск. 

2?' 
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МАЛЬЦЕВ 

А. І. Мальцев- 

П. Т. Мальцев. 

Т. С. Мальцев. 

А. Мальчевський. 

стріла» (1944), «Розповідь про 
один січневий день* (1966), п’єси 
чСправа Моррісона» (1952), зб. 
статей ч Письменник-громадянин* 
(1950), кіносценаріїв. У 1950 зви¬ 
нувачений у комуністичній про¬ 
паганді, був ув’язнений. У 1951— 
62 жив в еміграції (Мексіка). В 
останні роки життя виявив неро¬ 
зуміння деяких аспектів внутр. 
політики СРСР. 
Те.: Укр. перекл.— Справа Мор- 
рісона. К., 1953; Оповідання. К., 
1956; Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1951: Человек на дороге. М., 
1962. Т. Н. Денисова. 
МАЛЬЦЕВ Анатолій Іванович 
[ 14 (27). XI 1909, тепер с-ще Міше- 
ронський Шатурського р-ну Моск. 
обл.— 7. VII 1967, Новосибірськ] 
— рос. рад. математик, акад. АН 
СРСР (з 1958). Закінчив (1931) 
Моск. ун-т. Працював у Матем. 
ін-ті ім. В. А. Стеклова АН СРСР 
(1942—60), з 1960 — в Сибірському 
відділенні АН СРСР та в Новоси¬ 
бірському ун-ті. Осн. праці М. 
присвячені алгебрі та матем. логі¬ 
ці. Одержав фундаментальні ре¬ 
зультати з груп теорії, теорії кі¬ 
лець і лінійних алгебр, топологіч¬ 
ної алгебри, теорії груп і алгебр 
Лі, алгоритмів теорії. М.— один 
із засновників заг. теорії алгебраїч¬ 
них систем, його праці поклали 
початок систематичному застосу¬ 
ванню методів матем. логіки в 
алгебрі. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР. 1946. Ленін¬ 
ська премія, 1964. 
МАЛЬЦЕВ Олександр Фелікісі- 
мович [26.ЇІІ (7.IV) 1855, кол. То- 
темський пов. Вологодської губ.— 
26.ХІ 1926, Полтава] — рос. і 
укр. лікар, доктор наук (з 1902). 
В 1880 закінчив петерб. Медико- 
хірург. академію, після чого пра¬ 
цював при Казан, ун-ті під керів¬ 
ництвом В. М. Бехтерева. З 1886 
очолював Полтав. психіатричну 
лікарню. В 1890 організував у 
Полтав. губ. колонію для психіч¬ 
но хворих (з безплатним лікуван¬ 
ням). Праці М. присвячені органі¬ 
зації психіатричної допомоги у 
Полтав. губ. й питанням історії 
медицини (лікарняна справа на 
Україні). М.— автор підручників 
з психіатрії та фармакології. Брав 
участь у роботі Полтав. вченої ар¬ 
хівної комісії. 
МАЛЬЦЕВ Петро Тарасович [н. 
25.XI (8.XII) 1907, м. Маріуполь, 
тепер Жданов] — рос. рад. живопи¬ 
сець, нар. художник СРСР (з 1974). 
В 1921—24 навчався в Запоріз. ху- 
дож. профшколі, 1924—ЗО — в 
моск. ВХУТЕІНі. Твори: карти¬ 
ни — чКрейсер ,,Варяг“* (1955), 
чВ. І. Ленін на комуністичному су- 
ботнику* (1965); діорами —чШтурм 
Сапун-гори» (1959) поблизу Сева¬ 
стополя, чБій повітряного десанту 
під Вязьмою взимку 1942 року* 
(1971), ч Форсування Дніпра в 
районі Переяслава-Хмельницького 
1943 року» (1974) у Переяслав- 
Хмельницькому істор. музеї, всі — 
в співавторстві. Іл. с. 339, а також 
до ст. Діорама, т. З, с. 387. 
МАЛЬЦЕВ Терентій Семенович 
[н. 29.Х (10.XI) 1895, с. Мальце- 
во, тепер Шадрінського р-ну Кур- 
ганської обл.] — новатор с.-г. ви¬ 
робництва, двічі Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1955, 1975), почес¬ 
ний акад. ВАСХНІЛ (з 1956). Член 

КПРС з 1939. Н. в сім’ї селяни- 
на-бідняка. З 1929 М. беззмінний 
рільник колгоспу чЗаветьі Ленина* 
Шадрінського р-ну Кург. обл. 
РРФСР, з 1950 одночасно і керів¬ 
ник організованої при колгоспі 
Шадрінської дослідної станції. 
Перші праці М. з сортовипробу- 
вань ярої пшениці й ін. культур, 
дослідження оптимальних строків 
сівби ярих зернових культур для 
районів Зауралля і Сибіру. М. 
першим запропонував систему без- 
полицевого обробітку грунту. М.— 
делегат XXI—XXV з’їздів КПРС. 
Депутат Верховної Ради СРСР 2— 
5-го скликань. Нагороджений 5 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946. м. Ф. Прохорова. 
МАЛЬЧЄВСЬКИИ (Маїсгешзкі) 
Антоній (3^1 1793, Варшава або 
с. Княгинин, тепер Дубнівського 
р-ну Ровен. обл.— 2^ 1826, Вар¬ 
шава) — польс. поет. Представник 
<української школи* в польській 
літературі. Навчався в Креме¬ 
нецькій гімназії (1805—11). В 
1821—24 жив у с. Ласкові (тепер 
Володимир-Волинського р-ну Во- 
лин. обл ). Осн. твір — поема чМа¬ 
рія. Українська повість* (1825), в 
якій відображено боротьбу між 
магнатами і дрібного шляхтою, 
опоетизовано природу Поділля і 
Волині. Твір перекладено багатьма 
мовами, в т. ч. укр. (уривки). На сю¬ 
жет поеми М. Завадський, Ю. За- 
рембський, л. Гроссман написали 
муз. твори. Р. Я. Пйлипчук. 
МАЛЬЧЕВСЬКИЙ (Маїсгешзкі) 
Яцек (15.VII 1854, Радом — 8.Х 
1929, Краків) — польс. «живопи¬ 
сець, представник символізму. В 
1873—76 та 1877—78 навчався в 
Школі красних мистецтв у Крако¬ 
ві в В. Лущкевича і Я. Матей- 

Я. Мальчевський. На етапі 1883. 
Національний музей. Варшава. 

ка, 1876—77 — в АМ у Парижі. 
В 1885—86 працював у Мюнхені, 
1897—1900 та 1912—21 — профе¬ 
сор Краків, академії красних мис¬ 
тецтв. Твори: чУ неділю на шахті* 
(1882), чСмерть на етапі» (1891), 
чМеланхолія» (1890—94), чЗача¬ 
роване коло» (1895—97), портрети 
та ін. 
МАМАТв КУРГАН — височина в 
центр, частині Волгограда, на якій 
під час Сталінградської битви 
1942—43 містився командний 
пункт 62-ї армії. М. к. був ареною 
запеклих боїв. На М. к. спорудже¬ 
но пам’ятник-ансамбль (1963—67, 
авторський колектив під керівницт¬ 
вом скульптора Є. В. Вучетича, 
арх. Я. Б. Бєлопольського). Іл 
с. 339. ^ 
МАМАЙ (р. н. невід.— п. 1380) — 
темник (воєначальник), з 60-х рр. 
14 ст.— фактичний правитель Зо¬ 

лотої орди. Здійснив ряд походів 
на рус. землі, зокрема у Рязанське 
(1373, 1378) і Нижегородське 
(1378) князівства. Спроба М. втор¬ 
гнутись у межі Московського ве¬ 
ликого князівства закінчилася по¬ 
разкою, в Куликовській битві 
1380 його війська були повністю 
розгромлені. Того самого року 
зазнав поразки від війська Тохта- 
миша, втік до Кафи (тепер м. 
Феодосія), де був убитий. 
МАМАЙ Микола Якович (н. 7.II 
1926, станиця Анастасіївська, теп р 
Слов’янського р-ну Краснодар. кр.) 
— шахтар-новатор, Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1957). Член КПРС 
з 1955. Працюючи на шахті чПів¬ 
нічна» (Донбас), виступив 1956 іні¬ 
ціатором змагання за щоденне пе¬ 
ревиконання змінних норм виро¬ 
бітку кожним вибійником на 1 т 
вугілля. В 1961 на запрошення ко¬ 
лективу новобудови М. перейшов 
працювати на шахту чСуходіль- 
ська»ЛІ9 1 (м. Красно дон); виступив 
ініціатором боротьби за комплексну 
механізацію у вугільній пром-сті 
й перевиконання планів за ра¬ 
хунок впровадження нової техніки. 
На XXI, XXII і XXIII з’їздах 
КПРС обирався кандидатом у 
члени ЦК КПРС. Делегат XX, 
XXI та XXII з’їздів Компартії 
України. Депутат Верховної Ради 
СРСР 5—7-го скликань. Нагоро¬ 
джений орденами Леніна, чЗнак 
Пошани», медалями. Ленінська 
премія Ш64. о. М. Семененко. 
«МАмАИ-КОЗАК»—лив ЧКозак- 

Мамай». 
мамакАєв Магомет Амайович 
[псевд.— Магомет Тур; 16 (29). 
XII 1910, с. Ачхой-Мартан, тепер 
Чеч.-Інгуш. АРСР — 2.VIII 1973, 
Грозний] — чечен. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1927. Друку¬ 
ватися почав 1926. Перша зб. вір¬ 
шів— чЛастівка» (1931). Збірки 
чКриваві гори» (1936), «Іскра» 
(1940), чМоя путівка» (1958), <Я 
повернусь» (1963), чЗемля Марта- 
на» (1971), поема чРозмова з ма¬ 
тір’ю» (1934) — про героїзм людей, 
які революційно перебудовують 
світ. Автор прозових творів: зб. 
«Перший гудок» (1956), істор. ро¬ 
мани ч Мюрид революції» (1962), 
чЗелімхан» (1968), публіцистичні 
нариси чСолдати революції» (1969); 
праці «Чеченський рід (тайп) в 
період його розкладу» (1962). На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
МАМАЛІОЛОГІЯ [від новолат. 
ташшаїіа — ссавці (лат. таїв¬ 
ша — груди, сосок, вим’я) і грец. 
лоуод — слово, вчення], теріоло¬ 
гія — розділ зоології, що вивчає 
ссавців. 
МАМЕДКУЛІЗАДе Джаліл 
(псевд.— Молла Насреддін; 22. 
II 1866, Нахічевань-на-Араксі — 
4.1 1932, Баку) — азерб. рад. 
письменник, публіцист. Літ. діяль¬ 
ність почав у 90-х рр. Співробітни¬ 
чав як фейлетоніст у легальній 
більшовицькій газеті чКавказский 
рабочий листок». Засновник сати¬ 
ричного журн. ч Молла Насреддін», 
який виходив з перервами до 1931. 
Після Великого Жовтня брав 
участь у розробці і впровадженні 
нового азерб. алфавіту. Перший 
значний твір — порість «Пропажа 
осла» (з циклу «Події в селищі 
Данабаш») написав 1894 (опубл. 
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1936). М.— майстер короткого са- 
тирич. оповідання. В оповіданнях 
«Баранчик* (1914), «Два чоловіки» 
(опубл. 1927) та ін. показав тяжке 
життя і безправність азерб. трудо¬ 
вого селянства. Автор комедій 
«Мерці» (1909), «Збіговисько бо¬ 
жевільних» (опубл. 1936), п’єси 
«Кеманча» (опубл. 1935). 
Те.: Укр. перек л.— Мерці. К., 
1972; Рос. перек л.— Избраннме 
произведения, т. 1—2. Баку, 1966; 
Четки хана. М., 1966. 
МАМЕДОВА Шевкет Гасан кизи 
(н. 18.IV 1897, Тбілісі) — азерб. 
рад. співачка (лірико-колоратур¬ 
не сопрано), педагог, музичний 
діяч, нар. арт. СРСР (з 1938). 
Член КПРС з 1942. В 1917—21 
навчалася в Київ, консерваторії, 
1927—29 — в Мілані й Парижі. 
В 1922—48 — солістка Азерб. 
театру опери та балету ім. М. Ф. 
Ахундова (Баку). Серед партій — 
Гюльчохра («Аршин мал алан» 
Гаджибекова), Нергіз («Нергіз» 
А. М. М. Магомаєва), Антоніда 
(«Іван Сусанін» Глинки). Органі¬ 
зувала перший азерб. театр, тех¬ 
нікум (1923), респ. нотне вид-во 
(1924). З 1945 — викладач, з 
1949 — професор Азерб. консерва¬ 
торії (серед її вихованців — М. М. 
Магомаєв). Автор книги «Шляхи 
розвитку азербайджанського му¬ 
зичного театру» (1931). Нагородже¬ 
на 2 орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
МАМЕДХАНЛЙ Енвер Гафар 
огли (н. 29.11 1913, м. Геокчай) — 
азерб. рад. письменник, засл. діяч 
мистецтв Азерб. РСР. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Перша по¬ 
вість — «Коловорот» (1934). Опо¬ 
відання «Караван зупинився», «На 
головному проспекті» (обидва — 
1944), «Червоні бутони» (1945) та 
ін.— про події Великої Вітчизн. 
війни; історико-революц. драма 
«Ранок Сходу» (1947) — про ста¬ 
новлення Рад. влади в Азербай¬ 
джані. Автор п’єси «В огні» (1950), 
комедії «Ширванська красуня» 
(1957), кіносценаріїв. Україні при¬ 
святив нарис «Вогонь на Захід» 
(1942) та новелу «Крижана статуя» 
(1944). М. переклав оповідання 
І. Франка «Історія одної конфіска¬ 
цій Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Червоні 
бутони. К., 1957; Рос. перек л.— 
Избраеное. Баку. 1959. В. І. Ціпко. 
МАМІЛЯРІЯ (Маттіїїагіа) — рід 
рослин родини кактусових. Ку¬ 
лясті або короткоциліндричні как¬ 
туси, здебільшого густо вкриті 
сосочковидними горбками з пуч¬ 
ками голчастих чи щетинковидних 
колючок на верхівках. Між горб¬ 
ками часто містяться скупчення 
блискучих волосків. Квітки зде¬ 
більшого дрібні, але є види, у яких 
вони чималі, розташовані на вер¬ 
хівці стебла. Плід ягодоподібний. 
Понад 350 видів (за ін. даними. 
200—600). пошир, в Мексіці, США, 
Центр. Америці, Вест-Індії, Вене¬ 
суелі і Колумбії. Культивують в 
оранжереях і приміщеннях. Тл. 
с. 338. 
МАМІН-СИБІРЯК (справжнє прі¬ 
звище — Мамін) Дмитро Наркисо- 
рич [25.Х (6.ХІ) 1852, Вісімо-Шай- 
танський з-д, тепер робітн. сели¬ 
ще Вісім Пригородного р-ну Сверд¬ 
лов. обл.— 2 (15).ХІ 1912, Петер¬ 

бург] — рос. письменник. Друку¬ 
ватися почав 1875. У романах 
«Приваловські мільйони» (1883), 
«Гірське гніздо» (1884), «Три кін¬ 
ці» (1890), «Золото» (1892), «Хліб» 
(1895), у циклах повістей, опові¬ 
дань та нарисів відтворив карти¬ 
ну народного життя, переважно 
гірничозавод. районів Уралу, вик¬ 
рив хижацьку суть рос. капіталіз¬ 
му. Ці твори пройняті повагою та 
любов’ю до людини-трударя, до її 
праці. Автор п’єс, істор. повістей, 
легенд, автобіографічних творів. 
Писав твори для дітей («Оленчині 
казки», 1894—96; «Сіра Шийка», 
1893, та ін.). З інтересом і сим¬ 
патією ставився М.- С. до Украї¬ 
ни, її трудового люду. В багатьох 
творах показав трудящих україн¬ 
ців, їхню спільну долю з робіт¬ 
никами Уралу (нариси «Бійці», 
«Від Уралу до Москви», істор. по¬ 
вість «Охонині брови»). В деяких 
творах («Три кінці», «Золотуха») 
використав укр. пісні. Деякі тво¬ 
ри М.-С. екранізовано. За повістю 
«Охонині брови» композитор Г. 
Бєлоглазов написав оперу «Охоня» 
(1956). Оповідання М.-С. укр. 
мовою перекладала М. Колцуняк. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 —10. 
М., 1958; Сказки. К., 1978; Укр. 
перек л.— Вибрані оповідання. К., 
1928; Вибрані оповідання. X.— Оде¬ 
са, 1937; Оленчині казки. К., 1948; 
Приваловські мільйони. К., 1952; 
Говорок. К., 1953; Хліб. К., 1956; Гір¬ 
ниче гніздо. К., 1957; Золотопромис¬ 
ловці. К.. 1957: Сіра Шийка. К., 1965. 

Ю. І. Корзов. 
МАМЛіЬКИ (араб.— білі раби, 
невільники) — воїни-раби з тюр¬ 
ків і кавказьких народів у Єгипті. 
За правління Айюбідів (1171— 
1250) з М. була сформована урядо¬ 
ва гвардія. В 1250 верхівка М. 
скинула Айюбідів і захопила вла¬ 
ду. Відомі 2 дин. М.: Бахрі (1250— 
1390) і Бурджі (1390—1517). 
Правління М. було ліквідовано 
після завоювання Сірії, Єгипту 
і Палестини 1516—17 Османською 
імперією. Ослаблення Османської 
імперії в кін. 17 ст. дало змогу М. 
відновити владу (до поч. 19 ст.). 
За правління Мухаммеда А лі ма- 
млюцькі беї були позбавлені вла¬ 
ди, а 1811 майже винищені. 
МАММЕРГ (Маштегі) Мулуд 
(н. 28.XII 1917, Таурірт-Мімун, 
Кабілія)—алжір. письменник. Пи¬ 
ше франц. мовою. В 1941—44 був 
учасником боротьби проти фашиз¬ 
му V Франції. Перший роман — 
«Забутий пагорб» (1952) — позна¬ 
чений впливом фольклору набілів. 
Соціально-політ. проблеми пору¬ 
шено в романі «Коли спить спра¬ 
ведливість» (1955). Роман «Опіум 
і дубинка» (1965) — про події ал- 
жірської революції. Автор п’єс 
«Ріка» (1964) та «Фен» (1967). 
Те.: Рос. п е р е к л.— Когда спит 
справедливость. М., 1960. 

В. К. Кухалашвілі. 

МАМОЛАТ Олександр Самійло- 
вич [н. ЗО.УІІІ (12.IX) 1910, с. 
Кальниболота, тепер Новоархан- 
гельського р-ну Кіровогр. обл.] — 
укр. рад. фтизіатр, засл. діяч 
науки УРСР (з 1975), доктор мед. 
наук, професор (з 1971). Член 
КПРС з 1940. В 1936 закінчив 
Київ. мед. ін-т. У 1936—79 — ди¬ 
ректор Київ. н.-д. ін-ту туберку¬ 
льозу і грудної хірургії ім. акад. 
Ф. Г. Яновського. З 1979 — зав. 
відділом у цьому ін-ті. Праці М. 
присвячені питанням лікування 
туберкульозу. Нагороджений ор¬ 
деном Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. 
МАМОНТ (МаттиіЬиз ргіті^е- 
піиз) — вимерлий ссавець родини 
слонових. Існував у четвертинно¬ 
му періоді в Європі, Пн. Азії 
і Пн. Америці. Вимер бл. 10 тис. 
років тому. Зовн. вигляд М. відо¬ 
мий з малюнків і скульптур, зроб¬ 
лених людиною палеоліту, осн. 
об’єктом полювання якої він був, 
а також завдяки знахідкам трупів 
тварин у мерзлих грунтах. Тіло, 
голова і хобот М. зверху були 
вкриті чорною шерстю, нижня час¬ 
тина тулуба — жовтувато-бурою; 
підшерсток світло-жовтого кольо¬ 
ру. Висота М. в холці до 3,5 м; ма¬ 
са до 6 т. Зуби складалися з окре¬ 
мих дентинових пластинок, вкри¬ 
тих емаллю і з’єднаних між собою 
зубним цементом. Мали масивні 
бивні завдовжки до 4,5 м і масою 
до 120 кг. М. були поширені і на 
тер. України, про що свідчать 
знахідки їхніх решток, а також 
хатин первісної людини з кісток 
М. У 1841 за ініціативою проф. 
Харків, ун-ту І. Й. Калениченка 
на місці знахідки кісток М. в 
с. Кулішівці (тепер Недригайлів- 
ського р-ну Сумської обл.) був 
встановлений пам’ятник (іл. с. 342). 

Н. Л. Корнієць. 
МАМОНТОВ Яків Андрійович 
[літ. псевд.— Я. Лірницький, Я. 
Пан; 22.Х (4.ХІ) 1888, хутір 
Стрілиця, тепер с. Шапошникове 
Сумського р-ну Сум. обл.— 31.1 
1940, Харків] — укр. рад. драма¬ 
тург, театрознавець. Закінчив 
Моск. комерційний ін-т (1914). З 
1920 викладав педагогіку в вузах 
Харкова, брав активну участь у 
театр, житті. Розпочавши літ. ді¬ 
яльність 1907, пройшов складну 
ідейно-творчу еволюцію від сим¬ 
волізму до реалізму. Гострі пи¬ 
тання соціальної боротьби, хоч і 
в абстрактній формі, порушив у 
драмі «Веселий Хам» (1921), тра¬ 
гедії «Аує Магіа» (1924). У п’є¬ 
сах «Коли народ визволяється» 
(1924), «До третіх півнів» (1925), 
«Республіка на колесах» (1928), 
«Княжна Вікторія» (1929), «Геть¬ 
манщина» (1930—39) відобразив 
події громадян, війни на Україні. 
Темам рад. дійсності присвячено 
п’^єси «Рожеве павутиння» (1928), 
«Його власність» (1930), «Своя 
людина» (1936) та ін. М. напи¬ 
сав лібретто шести опер, інсцені¬ 
зував твори Т. Шевченка, І. Фран¬ 
ка, М. Коцюбинського. П’єсам М. 
властиві гостра проблематика, пси¬ 
хологізм, сценічність. Автор праць 
з історії й теорії драми. Портрет 
с. 343. 
Те.: Твори. К., 1962. 
Літ.: Кисельов Й. Яків Мамонтов. 
В кн.: Українські радянські письмен- 

МАМОНТОВ 

М. Я. Мамай. 

Дж. Мамедкулізаде. 

Ш. Г. Мамедова. 

Д. Н. Мамін-Сибіряк. 
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МАМОНТОВА 

Пам’ятник на місці 
знахідки кісток 
мамонта. 

Мангусти. Сірий індій¬ 
ський мунго. 

Мандарин уншіу: 
* — квітка; 2 — гілка 
З плодами; 3 — плоди 
в розрізі. 

ники, в. 4. К., 1960; Єршова М. С. 
Бібліографія творів Якова Мамонто¬ 
ва. «Радянське літературознавство», 
1958, № 5. Ф. Д. Пустова. 
МАМОНТОВА Віра Олексіївна 
[н. 11 (24). XII 1917, Київ] — укр. 
рад. біолог-ентомолог, доктор 
біол. наук (з 1976). Член КПРС з 
1952. Закінчила Київ. держ. ун-т 
(1941). Праці М. пов’язані гол. чин. 
з вивченням фауни, екології, фі¬ 
логенезу, еволюції та систематики 
шкідливих комах — попелиць. 
Держ. премія УРСР, 1976. 
МАМОНТОВА ПЕЧЄРА — одна 
з найбільших у світі карстових пе¬ 
чер. Розташована в СІЛА, поблизу 
м. Луїсвілла (шт. Кентуккі) на 
території однойменного нац. парку. 
Являє собою п’ятиярусну мережу 
галерей та залів у вапняках. До¬ 
сліджена частина має 225 проходів, 
47 великих куполів, понад 20 гли¬ 
боких шахт. Заг. довж. порожнин 
досягає 74 км. У печері є ріки й 
озера, по яких можна плавати у 
човні; живуть сліпі павуки і цвір¬ 
куни, в річках та озерах — сліпі 
риби й раки. Відкрита М. п. 1809. 
Об’єкт туризму. 
МАМОНТОВЕ ДЄРЕВО — веле¬ 
тенське хвойне дерево родини так- 
содієвих. Те саме, що й секвойя¬ 
дендрон. 
МАМСУРОВ Дабе Хабійович 
[27.VII (9.VIII) 1909, с. Середній 
Урух, тепер Ірафського р-ну Пн.- 
Осет. АРСР — 21.VIII 1966, Орд- 
жонікідзе] — осет. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1939. Перша 
зб. віршів — « Перші кроки» 
(1931). Роман «Тяжка операція» 
(1939) — про духовне зростання 
рад. людини. Роман-епопея «Пое¬ 
ма про героїв» (ч. 1—2, 1948—58) 
відображає шлях осет. народу до 
будівництва соціалізму. Трудівни¬ 
кам села присвячені повість «Госпо¬ 
дарі життя» (1947) і роман «Люди 
це люди» (1960). Автор драм 
«Вождь Багатар» (пост. 1940), 
«Сини Бата» (пост. 1942) та ін. 
Перекладач творів Т. Шевченка. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 
Те.: Рос. перекл - Избранньїе 
рассказьі. М., 1958; Гости. Орджони- 
кидзе, 1964; Поама о героях, кн. 1—3. 
М., 1960—75. 

мАмутов Валентин Карлович 
(н. 30.1 1928, Одеса) — укр. рад. 
учений-юрист, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1948. Після 
закінчення Свердл. юрид. ін-ту 
(1949) працював держ. арбітром 
тощо в ряді міністерств УРСР. З 
1969—зав. відділом і заст. дирек¬ 
тора ін-ту економіки пром-сті АН 
УРСР (Донецьк). Наук, праці при¬ 
свячено правовим проблемам уп¬ 
равління сусп. виробництвом і ор¬ 
ганізації соцзмагання, господар¬ 
ському праву. Серед них: «Під¬ 
приємство і вищестоящий господар¬ 
ський орган» (1969), «Економічні 
санкції і дисципліна поставок» 
(у співавторстві, 1976). 
МАНА — 1) Персонаж міфології 
сх. слов’ян. М. уявляли як стару 
потворну жінку. Як і Мара, вона 
ніби могла обертатися на тварин, 
рослин, неживі предмети, шко¬ 
дити людям. 2) Привид, страхо¬ 
вище, ілюзія, спокуса, омана. 
манагАров Іван Мефодійович 
[н. 31.V (12.VI) 1898, м. Єнакієве, 
тепер Донецької обл.] — рад. 

військ, діяч, генерал-полковник 
(1945), Герой Рад. Союзу (1945). 
Член КПРС з 1919. Н. в сім’ї шах¬ 
таря. Учасник 1-ї світової і грома¬ 
дян. воєн. У 1931 закінчив Військ.- 
політ. академію. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 команду¬ 
вав корпусом, армією, зокрема 
в складі Степового (з 10.X 1943— 
2-го Укр.) фронту. Учасник рад.- 
япон. війни 1945. В 1947 закінчив 
Вищі академ. курси. З 1947 — 
команд, армією, а потім команд, 
військами ППО. З 1953 — у запасі. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
З орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. 
МАНАГУА — столиця Нікара¬ 
гуа, гол. політ, і культур, центр 
країни. Розташована на березі 
оз. Манагуа. Залізнична станція. 
Через місто проходить Панамери¬ 
канське шосе. Аеропорт міжнар. 
значення (Лас-Мерседес). 400 тис. 
ж. (1978). Невеликі підприємст¬ 
ва цем., шкіряно-взут., текст., 
харч, пром-сті. Поблизу М.— наф¬ 
топереробний з-д. Нікарагуанське 
відділення Центр.-амер. ун-ту. 
Нац. академія філософії, Акаде¬ 
мія географії й історії та ін. наук, 
заклади. Б-ка — Нац. архів (засн. 
1882). Нац. музей Нікарагуа. М. 
засн. у 16 ст. Місто не раз зазна¬ 
вало руйнувань від землетрусів. 
МАНАЙЛО Федір Федорович 
Г6 (19).Х 1910, с. Іванівці, тепер 
Мукачівського р-ну Закарп. обл.— 
15.1 1978, Ужгород] — укр. рад. 
живописець, засл. художник УР£Р 
(з 1972). У 1934 закінчив Вищу 
худож.-промислову школу в Празі. 

Ф. Ф. Манайло. Село в горах. 1958. 

Твори: «Старий бідняк» (1932), 
«На Івана Купала» (1933), «Гуцул¬ 
ка» (1939), «Гуцульське весілля», 
«Тяжке життя» (обидва — 1942), 
«Ми ждемо» (1943), «Нижньо- 
Бистрянська ГЕС» (1959), «Доли¬ 
на вже квітне» (1961), «Прикор¬ 
донні гори» (1964), «Шиянські 
гори» (1974); мозаїки — в ресто¬ 
рані готелю «Ужгород» (1966) і 
ресторані «Верховина» у Києві 
(1968). Картини М. зберігаються 
в ДМУ ОМ, Закарпатському ху- 
дож. музеї та ін. 
Літ.: Ф. Ф. Манайло. Альбом. К.. 
1970. 
МАНАМА — столиця Бахрейну, 
гол. екон. центр країни. Мор. порт 
на пн. узбережжі о-ва Бахрейн. 
Бл. 230 тис. ж. (1980). Розвинуте 
кустарно-ремісниче вироби.; ри¬ 
бальство, добування перлів і пер¬ 
ламутру . 
МАНАНДЯН Яків Амазаспович 
[10 (22).ХІ 1873, Ахалціхе, тепер 
Груз. РСР — 4.II 1952, Єреван] — 
вірм. рад. історик, акад. АН СРСР 
(з 1939), акад. АН Вірм. РСР 
(з 1943), засл. діяч науки Вірм. 
РСР (з 1935). Закінчив філос. від¬ 
ділення Ієнського ун-ту (1897), ек¬ 

стерном склав курс сх. ф-ту Пе- 
терб. ун-ту (1898). З 1926 — про¬ 
фесор Єреванського ун-ту. Праці 
М. присвячені соціально-екон. уст¬ 
рою старод. і середньовічної Вір¬ 
менії, а також філології, метро¬ 
логії та істор. географії. Найзнач- 
ніша з них — «Критичний огляд 
історії вірменського народу» (т.1— 
З, 1945—57). Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 
«МАНАС» — кирг. народний епос. 
Містить понад 500 тис. віршова¬ 
них рядків. Деякі легенди й казки 
«М.» створено ще за дофеод. ча¬ 
сів. В епосі відображено багато¬ 
вікову боротьбу кирг. народу про¬ 
ти зовн. ворогів, показано побут, 
звичаї, культуру народу. Гол. ге¬ 
рої — нар. богатир Манас, його син 
Семетей і онук Сейтек. «М.» — 
колективний витвір багатьох по¬ 
колінь співців — манасчі. Пер¬ 
ші записи епосу зробили в 50— 
60-х рр. 19 ст. Ч. Валіхаиов та В. 
Радлов. Найповніші варіанти за¬ 
писано за рад. часу. 
Видання: Рос. перек л.— Манас. 
М., 1960. 
Літ.: Киргизский героический зпос 
«Манас». М., 1961. І. Т. Крук. 

МАНАСТЙРСЬКИЙ Антон Іва¬ 
нович (2.ХІ 1878, с. Завалів, тепер 
Бережанського р-ну Тернопіль¬ 
ської обл.— 15. V 1969, Львів) — 
укр. рад. живописець, нар. худож¬ 
ник УРСР (з 1957). В 1895-99 
навчався у Львів, ху дож.-промис¬ 
ловій школі, 1900—05 — в Кра¬ 
ківській академії красних мис¬ 
тецтв. Жив і працював у Львові. 
Створив ряд пейзажів («Зима в 
Карпатах», 1904; «Міст над Пру¬ 
том», 1914; «В Карпатах», 1951; 
«Гірський потік», 1955), жанрових 
картин («Ярмарок у селі Ділятині», 
1914; «Два приятелі», 1920; «Па¬ 
ламар», 1932; «Гуцули-колгоспни¬ 
ки», 1951), істор. полотен («Про¬ 
щавайте, товариші!», 1917; «Запо¬ 
рожець», 1932; «Вчора і сьогодні», 
1940; «У таборі Кармелюка», 1950), 
картини на теми укр. народних 
пісень («Ой під гаєм, гаєм», 1917; 
«Ой ходила дівчина бережком...», 
1926) та поезій Т. Шевченка («У 
ворожки», 1910; «Катерина», 1913); 
іл. до дитячих книжок і шкільних 
підручників. М. створив низку 
портретів («Портрет матері», 190/; 
«Портрет гуцульського різьбяра 
Ф. Шкрібляка», 1929, та ін.). Тво¬ 
ри М. зберігаються у Львів, му¬ 
зеї укр. мистецтва та ДМУОМ. Іл. 
див. на окр. аркуші, с. 320—321. 
Літ.: Островський Г. Антон Іванович 
Манастирський. К., 1958; Антон Ма- 
настирський. К., 1980. 
МАНАСТЙРСЬКИИ Вітольд Ан¬ 
тонович (н. 11.1 1915, Львів) — 
укр. рад. живописець, засл. діяч 
мисі. УРСР (з 1975). Син А. Ма- 
пастирського. В 1935—39 навчав¬ 
ся у варшавській АМ. Твори: «Гур¬ 
ток гуцульських народних музик» 
(1951), «Верховинка» (1960), «Під 
Чорногорою» (1963), «Під горою 
Сокіл» (1965), «Квітуча Дзембро- 
ня» (1967), «Марічка» (1973), 
«Мати» (1974), «Доярочка» (1977), 
«Радісне дитинство» (1979). З 1947 
М. викладає у Львів, ін-ті приклад¬ 
ного та декоративного мистецтва, 
професор (з 1968). 
Літ.: Вітольд Манастирський. Вистав¬ 
ка творів. Г Каталог]. Львів, 1967. 
МАНАУС — місто на Пн. Бразі- 
лії, адм. ц. штату Амазонас. Знач- 
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ний річковий порт на р. Ріу-Негру 
при її впадінні в Амазонку, доступ¬ 
ний для мор. суден. Аеропорт. 
284,1 тис. ж. (1970). Невеликі під¬ 
приємства харчосмакової та дере¬ 
вообробної пром-сті, по переробці 
каучуку, шкір, нафтопереробний 
з-д, джутова ф-ка. М.— гол. торг.- 
розподільний центр у бас. Амазон¬ 
ки. Ін-т по вивченню Амазонії, 
бот. сад. Театр. М. виник напри¬ 
кінці 19 ст. 
МАНГАЛИЦЬКА ПОРОДА СВИ- 
НбЙ — порода свиней сального 
напряму. Відома також під на¬ 
звою «прикарпатська кучерява сви¬ 
ня». Виведена на Балканському 
п-ові у 18 ст. Масть руда, рідше 
чорна з жовтими підпалинами. До¬ 
рослі тварини вкриті густою куче¬ 
рявою щетиною з підшерстям, неве¬ 
ликі, мають міцну конституцію, ко¬ 
роткий тулуб, окістя м’ясисті. Жи¬ 
ва маса кнурів 200 кг, свиноматок 
150 кг. Плодючість 5—8 поросят 
в опоросі. У новонароджених спо¬ 
стерігається поздовжня смугас¬ 
тість, як у поросят дикої свині. 
Тварини витривалі, пристосовані 
до випасу, добре відгодовуються і 
обростають салом, але пізньоспілі 
й малоплодючі. Розводять М. п. с. 
в Угорщині, Югославії, Румунії, 
Чехословаччині, СРСР, зокрема 
на Україні — в Закарп. і Чернів. 
областях. 
МАНГАН — те саме, що й мар¬ 
ганець. 
МАНГАНІТ — мінерал класу гід¬ 
роксидів. МпООН. Сингонія мо- 
ноклінна. Густ. 4,33. Тв. 4. Колір 
чорний. Блиск напівметалевий. В 
СРСР родовища М. є в Грузії 
{Чіатурський марганцевий басейн) 
і на Україні (Нікопольський мар¬ 
ганцевий басейн, Токмацьке родо¬ 
вище марганцю). М. — важлива 
марганцева руда. 
МАНГЕЙМ (МаппЬеіш) Карл 
(27.III 1893, Будапешт —9.1 1947, 
Лондон) — нім. бурж. соціолог. 
Представник т. з. соціології знання, 
що являла собою бурж. реакцію 
на марксизм. М. розглядав будь- 
яке знання про суспільство як 
ідеологію, що є системою ілюзор¬ 
них, вузькокласових уявлень, які 
не мають нічого спільного з об’єк¬ 
тивною істиною. З цих позицій М. 
намагався спростувати марксизм. 
М. вважав, нібито кризу мислення 
може подолати лише інтелігенція, 
що стоїть поза класами і єдино 
здатна до безстороннього пізнання 
суспільства. Виходячи з антинаук. 
положення, що капіталізм у май¬ 
бутньому приведе до «загального 
добробуту», М. закликав ре- 
волюц. робітничий рух відмо¬ 
витись від соціалістичної ідеоло¬ 
гії і пристосуватися до існуючих 
умов. Погляди М. справили вплив 
на бурж. соціологію, зокрема стали 
обгрунтуванням «деідеологізації 
теорії». П. С. Задирако. 
МАНГЕИМ — місто у ФРН, 
в землі Баден-Вюртемберг. Вузол 
залізниць і автошляхів. Річковий 
порт на Рейні при впадінні в нього 
р. Неккар. 317,4 тис. ж. (1975). 
Разом з містом Людвігсгафеном 
утворює пром. агломерацію. Гол. 
галузь пром-сті — машинобуду¬ 
вання та металообробка. Підпри¬ 
ємства нафтопереробної, хім., це¬ 
люлозної, паперової, текст, і хар¬ 
чосмакової пром-сті. Комерційна 

і театрально-муз. вищі школи. 
Ін-т прикладної оптики. М. впер¬ 
ше згадується 766, місто — з 1607. 
МАНГИШЛАК — півострів на сх. 
узбережжі Каспійського м., у ме¬ 
жах Каз. РСР. Омивається Ман¬ 
гишлацькою (на Пн.) та Казахсь¬ 
кою (на Пд.) затоками. Поверхня 
погорбована, розчленована ярами. 
Вис. до 556 м (г. Бесшоки в хр. 
Каратау). Пд. частина являє 
собою плато Мангишлак з глибо¬ 
кими безстічними западинами — 
Карагіє (132 м нижче від р. м.), 
Каунди (57 м нижче від р. м.) та 
ін. Значні родовища нафти й 
природного газу (див. Мангишла¬ 
цький нафтогазоносний район), 
фосфоритів тощо. Клімат сухий, 
континентальний. Рослинність пус¬ 
тельна. На М. перебував (1850— 
57) у засланні Т. Г. Шевченко. 
Див. також Мангишлацька об¬ 
ласть. 
мангишлацька Область — 
у складі Каз. РСР. Утворена 20. 
III 1973. Розташована на Пд. Зх. 
республіки, на Зх. омивається 
Каспійським м. Площа 166,6 тис. 
км2. Нас. 261 тис. чол. (на 1.1 
1980). Осн. населення — казахи, 
живуть також росіяни, українці, 
татари та ін. Міськ. населення — 
88%. Ділиться на 3 райони, має 
З міста і 13 с-щ міськ. типу. Центр 
— м. Шевченко. Поверхня області 
переважно рівнинна. Пн. її части¬ 
на зайнята Прикаспійською низо¬ 
виною, центр — плато Мангишлак. 
На Зх.— гори Пн. Актау і Кара¬ 
тау (вис. до 556 м, г. Бесшоки), 
на Сх.— плато Устюрт. Багато 
западин, що лежать нижче рівня 
моря, серед них найглибша в 
СРСР западина Карагіє (—132 м). 
Корисні копалини: нафта, природ¬ 
ний газ (Мангишлацький нафто¬ 
газоносний район), фосфорити, 
буд. матеріали (черепашник). 
Клімат різко континентальний, 
посушливий. Пересічна т-ра січня 
^-3, —4°, липня +25, +27°. Опа¬ 
дів 150—160 мм на рік у пн. час¬ 
тині області та 100—110 мм — у 
південній. Характерні сильні віт¬ 
ри та бурі. Постійних річок немає. 
Навесні з гір стікають тимчасові 
водотоки. Більшу частину області 
займає полинно-солянкова пусте¬ 
ля, є солончаки й солонці. В нар.- 
госп. комплексі Казахстану М. о. 
виділяється нафто- та газодобув¬ 
ною пром-стю. Газо- та нафтопро¬ 
мисли — Прорва, Жетибай, Калам- 
кас, Новий Узень. Розвивається 
рибопереробна пром-сть. Енерге¬ 

тика базується на місц. і девіз¬ 
них нафтопродуктах, а також на 
енергії атомної електростанції в 
м. Шевченку. Діє дослідно-пром. 
установка по опрісненню мор. во¬ 
ди (Шевченко). В області форму¬ 
ється Мангишлацький територіаль¬ 
но-виробничий комплекс. Гол. 
пром. центри: Шевченко, Новий 
Узень, Форт Шевченка, смт Єралі- 
єв, Жетибай, Бейнеу. Провідна 
галузь с. г.— відгінно-пасовищне 
тваринництво (верблюди, каракуль¬ 
ські вівці, коні). Землеробство на 
зрошуваних землях (біля дже¬ 
рел та артезіанських свердловин). 
Вирощують гол. чин. овоче-баш- 
танні культури. Є з-ці: Макат — 
Бейнеу — Кунград, Бейнеу — 
Шевченко — Новий Узень. Паро¬ 
плавне сполучення по Каспійсь¬ 
кому м. (від м. Шевченка на Астра¬ 
хань, Баку, Махачкалу). Розви¬ 
вається трубопровідний (нафто¬ 
провід Узень — Кульсари — Ма¬ 
кат — Куйбишев, 1425 км з відга¬ 
луженням на Гур’єв та нафтопро¬ 
води від промислів до Каспійсько¬ 
го м., газопровід Узень — Бей¬ 
неу), автомоб. і повітр. транспорт. 
У М. о.— 4 профес.-тех. учили¬ 
ща, 107 клубних закладів, мемо¬ 
ріальний музей Т. Г. Шевченка 
(м. Форт Шевченка). 

„ М. Ш. Ярмухамедов. 
МАНГИШЛАЦЬКИМ нафто- 
ГАЗОНбСНИИ РАЙОН — група 
родовищ нафти і газу в Зх. Ка¬ 
захстані, на півостровах Мангиш¬ 
лак і Бузачі, частково — на при¬ 
леглих ділянках акваторії Каспій¬ 
ського м. Пл. 167 тис. км2. У гео- 
структурному відношенні пов’яза¬ 
ний з Пд.-Мангишлацьким про¬ 
гином, Мангишлацькою системою 
дислокацій і Бузачинською струк¬ 
турою. В геол. будові М. н. р. бе¬ 
руть участь палеозойські, мезо¬ 
зойські й кайнозойські осадочні 
відклади. Поклади нафти і газу — 
у відкладах тріасового, юрського 
й крейдового віку. Нафта родовищ 
п-ова Мангишлак належить до ме¬ 
танового типу, високопарафіниста, 
смолиста, малосірчиста; нафта 
п-ова Бузачі — нафтенового типу, 
високосмо листа, сірчиста. Пром. 
нафтогазоносність М. н. р. вста¬ 
новлена 1961 з відкриттям нафто¬ 
газових родовищ Жетибай та Узень. 
Добувають нафту з 1965. Відкрито 
26 родовищ нафти і газу (1980). 

Л. П. Дмитріев. 
МАНГИШЛАЦЬКИЙ тери¬ 
торія ьн о-ви робнйчий 
КОМПЛЕКС. Розташований у зх. 
частині Казахстану, на п-ові Ман¬ 
гишлак. Розвивається як великий 
район нафтодобувної, нафтопере¬ 
робної і газової пром-сті, важли¬ 
вий район гірничодобувної, хім. 
пром-сті. Див. Територіально- 
виробничі комплекси. 
МАНГО (Мап£і£ега) — рід вічно¬ 
зелених дерев родини сумахових. 
Бл. 40 видів, поширених у Пд. 
Азії. Найбільше госп. значення 
має М. індійське (М. іпсіі- 
са) — дводомне дерево заввишки 
10—40 м з цілісними шкірястими 
блискучими листками; плід — жов¬ 
то-зелена кістянка, м’якуш якої 
оранжевий, запашний, солодкий. 
Споживають у свіжому і консерво¬ 
ваному вигляді. Культивують як 
плодову рослину в тропічних 
країнах. 

МАНГО 

Я. А. Мамонтов. 

Я. А. Манандян. 

А. І. Манастирський. 

В. А. Манастирський. 
Мати. 1974. 
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МАНГОЛЬД 

Мандоліпа. 

Мандрил звичайний 
(самець). 

Мандрівний голуб. 

МАНГОЛЬД — дворічна овочева 
і декоративна рослина родини 
лободових, один з видів буряка. 
МАНГРОВІ ЛІСЙ (відангл. тап£- 
гоує) — рослинність припливно- 
відпливної смуги низьких мулис¬ 
тих тропічних узбереж. М. л. 
представлені різними видами віч¬ 
нозелених кущів і невисоких 
дерев. Для дерев М. л. харак¬ 
терна наявність пневматофорів 
та ходульних коренів, що забез¬ 
печують краще укріплення рос¬ 
лин у мулистому грунті. Листки 
рослин М. л. мають водяні проди- 
хи, крізь які виділяються надлиш¬ 
ки солей; у старих листках є ре¬ 
зервуари з прісною водою. В тка¬ 
нинах молодих рослин і плодів 
мангрових дерев багато повітряних 
порожнин, завдяки чому вони мо¬ 
жуть плавати. Насіння рослин 
М. л. довго не втрачає схожості; 
у багатьох рослин насінина проро¬ 
стає ще в плоді, а проросток падає 
на землю і швидко вкорінюється. 
М. л. поширені гол. чин. на сх. 
узбережжі Африки, на Мадагаска¬ 
рі, о-вах Сейшельських, Маска- 
ренських і Малайського архіпела¬ 
гу, на берегах Південної Азії і 
Австралії. 
МАЙ ГУП, Мангуп-Кале (Феодо- 
ро) — середньовічне, т. з. печерне, 
місто, що існувало в пн.-зх. час¬ 
тині гірського Криму на г. Мангуп 
у 6—15 ст. Населяли М. нащадки 
тавро-скіфів і сарматів (аланів). 
З кін. 13 ст. М. став політ, центром 
невеликого феод, князівства і наз. 
Феодоро. В 1475 після тривалої 
облоги М. захопили і зруйнували 
турки. Як невеликий населений 
пункт існував до 18 ст. Розкопками 
(провадились з 1890) відкрито руї¬ 
ни мурів з баштами, кам’яних 
житл. будівель, двоповерхового 
князівського палацу, церков, 
численні поховання з різноманіт¬ 
ним поховальним інвентарем. Нав¬ 
коло фортеці розкопано залишки 
слободи. Див. також Печерні 
міста. 
МАНГУСТИ — спільна назва 
ссавців кількох родів (Негрезіез, 
Аіііах, Вбео^аіе, Супісііз) род. 
віверових. Довж. тіла до 65 см, 
хвоста — до 45 см. Тіло видовже¬ 
не, гнучке, приземкувате, з гру¬ 
бим однотонним або смугастим во¬ 
лосяним покривом. М. пошир, пе¬ 
реважно у тропіч. і субтропіч. сму¬ 
гах Африки і Пд. Азії. Більшість 
видів-наземні тварини, живуть у 
норах. Живляться дрібними хре¬ 
бетними, зрідка комахами або рос¬ 
линами. Деяких М., напр. сірого 
індійського мунго (Н. есЬуагзі), іх- 
невмона, іноді тримають як домаш¬ 
ніх тварин, що знищують отруйних 
змій, пацюків, мишей. Викопні 
рештки М. відомі починаючи з міо¬ 
цену. Іл. с. 342. 
мандалАй, Мандале — місто 
в центр, частині Бірми. Розташо¬ 
ваний на р. Іраваді. 417 тис. ж. 
(1973). Вузол з-ць і автошляхів, 
значний річковий порт. Найроз¬ 
винутіші бавовноочисна, бавовня¬ 
на і лісопильна пром-сть. Заліз¬ 
ничні й суднорем. майстерні, пря¬ 
дильні, шовкомотальні та олій¬ 
ницькі підприємства. Кустарні про¬ 
мисли (вироби, шовкових тканин, 
гончарних виробів, різьблення на 
дереві й камінні). Ун-т, мед., тех. і 
с.-г. ін-ти. М.— реліг. центр краї¬ 

ни. Місто засн. 1857; 1857—85 — 
столиця Бірми. 
МАНДАРЙН (португ. тапсіагіт, 
від санскрит, мантрін — радник)— 
назва чиновників феод. Китаю, 
яку дали їм португальці; перейшла 
до рос., укр. і зх.-європ. мов. У 
су час. наук, л-рі не вживається. 
МАНДАРЙН (франц. тапсіагіпе, 
з ісп. тапсіагіп) — вічнозелені 
плодові рослини роду Сіїгиз ро¬ 
дини рутових. Здавна культиву¬ 
ють у Китаї, Японії та країнах 
Пд. Азії; зсередини 19ст.— в краї¬ 
нах Середземномор’я, пізніше в 
США. В СРСР культивують у 
Грузії, Краснодар. краї та Азер¬ 
байджані. В рад. субтропіках най- 
пошир. М. у н ш і у (С. ипзЬіи) — 
гіллясте дерево 2—3,5 м заввишки. 
Листки цілокраї, овально-видовже- 
ні. Квітки двостатеві, пазушні, 
рідше кінцеві, дрібні, білі, запаш¬ 
ні. Плід — багатогнізда ягода. Сік 
плодів містить 2,8—10,5% цукру, 
1,1% лимонної кислоти і до 55 
мг % вітаміну С. Використовують 
М. свіжими, з них виготовляють 
варення, джем, соки. Урожайність 
плодів з одного дерева 20—40 кг і 
більше. Іл. с. 342. 
МАНДАРЙНКА (Аіх) — рід пта¬ 
хів род. качачих. Довж. тіла бл. 
40 см, маса 400—700 г. Забарвлен¬ 
ня самців яскраве, строкате з до¬ 
мішкою блискучих зелених, чер¬ 
воних та рудих відтінків. Живуть 
поблизу лісових водойм. Гнізда 
в дуплах дерев. Кладку з 9—12*бі¬ 
лих яєць насиджує самка 28—ЗО 
днів. Живиться М. тваринною і 
рослинною їжею. Рід включає 2 
види: мандаринка, або М. 
бородата (А. §а1егіси1а1а), пошир, 
у Пд.-Сх. Азії, зокрема в СРСР 
— на Далекому Сході, та к а р о - 
лінська качка, або М. 
каролінська (А. зропза),— в Пн. 
Америці. Мають деяке промисло¬ 
ве значення; легко звикають до 
неволі, утримуються як декора¬ 
тивні птахи. 
МАНДАТ (лат. шапсіаіит — до¬ 
ручення) — 1) Повноваження, до¬ 
ручення. 2) У виборчому праві 
документ, що стверджує ^повнова¬ 
ження депутата. Депутатський 
М. в СРСР та ін. країнах соці а ліс- 
тич. співдружності є імператив¬ 
ним (обов’язковим), тобто депутат 
повинен виконувати накази вибор¬ 
ців. 3) В міжнар. праві документ, 
що засвідчував особливий вид 
колоніальної залежності. Див. 
Мандатна система. 
МАНДАТНА КОМГСІЯ — 1) Ви¬ 
борний орган, що перевіряє повно¬ 
важення учасників зборів, делега¬ 
тів конференцій і з’їздів, депута¬ 
тів представницьких установ тощо. 
2) В СРСР комісія, що створюєть¬ 
ся кожною з палат Верховної Ради 
СРСР, Верховними Радами союз¬ 
них і авт. республік, а також місц. 
Радами нар. депутатів для пере¬ 
вірки повноважень депутатів. Оби¬ 
рається на першій сесії Ради да¬ 
ного скликання з числа депутатів. 
МАНДАТНА СИСТЕМА — специ¬ 
фічна форма анексіоністської (див. 
Анексія) колоніальної політики 
імперіалістичних держав Антан¬ 
ти, яка фактично закріпила пе¬ 
реділ колоній, відторгнутих гол. 
чин. від Німеччини, що був здійс¬ 
нений країнами — переможницями 
у 1-й світовій війні 1914—18. М. с. 

встановлено Лігою націй, за ста¬ 
тутом якої було видано мандати: 
Великобританії на управління Па¬ 
лестиною, Месопотамією, Тангань¬ 
їкою і частинами Того та Камеру¬ 
ну; Франції — Сірією, Ліваном 
і частинами Того та Камеруну; 
Бельгії — тер. Руанда-Урунді; 
Японії — Маршаловими, Карель¬ 
ськими і Маріанськими острова¬ 
ми; Австралії — о. Науру, части¬ 
ною о-ва Нова Гвінея та деякими 
о-вами Тихого океану; Новій Зе¬ 
ландії — о-вами Зх. Самоа; Пів¬ 
денно- Афр. Союзові — Пд.-Зх. 
Африкою. Фактично і юридично 
М. с. зберегла незмінною суть 
колоніальних режимів, встанов¬ 
лених у цих країнах. Рад. д-ва не 
визнала М. с. і засудила її як одну 
з форм колоніальної залежності. 
Після 2-ї світової війни 1939—45 
відповідно до Статуту ООН за¬ 
мість М. с. було встановлено си¬ 
стему опіки ООН (див. Опіка 
міжнародна). в. Н. Денисов. 
МАНДЕЇЗМ — релігія, що виник¬ 
ла на поч. н. е. в Месопотамії 
М. є сумішшю елементів христи¬ 
янства, іудаїзму, зороастризму і 
давньовавілонської релігії. Од¬ 
нією з головних рис М. є проти¬ 
ставлення «світлого царства» — 
«темному». Світла сила—Манда-д- 
Хайя (звідси назва) уособлювала, 
за М., знання життя. М. був по¬ 
ширений в 1-му ст. н. е., згодом 
ця релігійна течія занепала. Ча¬ 
стина послідовників М. перейшла 
до маніхейства. Невелика кіль¬ 
кість прибічників М. живе в Ірані 
та Іраку. 
МАНДЕЛЬБЕРГ Симон Львович 
[н. 29.VI (11.УІІ) 1916, Київ] - 
укр. рад. вчений у галузі зварю¬ 
вання, доктор тех. наук (з 1974). 
Член КПРС з 1943. Закінчив 
(1940) Київ, індустріальний (тепер 
політех.) ін-т. З 1946 — в Ін-ті 
електрозварювання ім. Є. О. Па- 
тона АН УРСР. Осн. праці — в га¬ 
лузі технології зварювання стале¬ 
вих конструкцій. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1968. 
мандельштАм Леонід Ісако- 
вич 122.IV (4.У) 1879, Могильов — 
27.XI 1944, Москва] — рос. рад. 

ізик, акад. АН СРСР (з 1929). 
1897 вступив до Новоросійсько¬ 

го ун-ту (Одеса), звідки був виклю¬ 
чений 1899 за участь у студентсь¬ 
ких заворушеннях. В 1902 закін¬ 
чив Страсбурзький ун-т. У 1918— 
22 — професор Одеського політех. 
ін-ту, з 1925 — Моск. ун-ту. З 1934 
працював одночасно в Фіз. ін-ті 
АН СРСР. Осн. праці — з оптики, 
радіофізики, теорії нелінійних ко¬ 
ливань. Незалежно від Л. Бріллюе- 
на передбачив явище зміни довжи¬ 
ни хвилі розсіяного монохроматич¬ 
ного світла, пов’язане з мол. про¬ 
цесами флуктуаційного характеру 
(1918). Спільно з Г. С. Ландсбер- 
гом відкрив комбінаційне розсіян¬ 
ня світла (1928). Спільно з М. Д. 
Папалексі розробив метод парамет¬ 
ричного збудження електр. коли¬ 
вань та інтерференційний метод 
дослідження поширення радіо¬ 
хвиль. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна та орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора. Премія ім. В. І. Лені¬ 
на, 1931. Держ. премія СРСР 1942. 
МАНДЗбНІ (Мапгопі) Алессанд- 
ро (7.III 1785. Мілан — 22.У 1873, 
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там же) — італ. письменник. Але¬ 
горична поема « Тріумф свободи» 
(1801), ідилія «Адда» (1803) на¬ 
писані в дусі класицизму. На «Свя¬ 
щенних гімнах* (1815—23), поемі 
«Страждання* (1814—15) та ін. 
творах позначився вплив католиць¬ 
кої релігії, водночас в них про¬ 
явилися демократизм і патріотизм. 
З 10-х рр. 19 ст. поступово перехо¬ 
дить на позиції романтизму. Оди 
«Березень 1821 року*, ««П’яте трав¬ 
ня» (обидві — 1821), істор. траге¬ 
дії «Граф Карманьйола» (1820) 
і «Адельгіз» (1822) пройняті пат¬ 
ріотичними мотивами. В істор. 
романі «Заручені* (1825—27) зма¬ 
льовано життя Ломбардії 20—30-х 
рр. 17 ст., під час ісп. панування, 
зображено виступи пригнобленого 
народу. В цьому романтичному 
творі досить виразно виявилися 
реалістичні тенденції. Виступав 
також з філос. і теоретико-літ. пра¬ 
цями. 
Те.: Рос. перек л.— Обр'/ченньїе. 
М., 1955; Избранное. М., 1978. 

Д. С. Наливайко. 

МАНДЙБУЛИ (лат. тапсііЬиІа — 
щелепа, від тапсіо — жую, гризу), 
жувальця — перша пара щелеп у 
ракоподібних, багатоніжок та ко¬ 
мах. М. у форм з гризучим рото¬ 
вим апаратом мають різні потов¬ 
щення та зубці для розгризання та 
подрібнення їжі. 
МАНДЙНГО — 1) Самоназва 
(ін. форми — малінке, малінка, 
маненка, манденка, манденга, ман- 
динко) групи народностей, які жи¬ 
вуть в ряді країн Зх. Африки і 
говорять мовами малінке. 2) Гру¬ 
па близькоспоріднених народів — 
власне малінке, або манденка, 
бамбара (бамана), діула. Вони 
становлять осн. населення зх. час¬ 
тини Малі, пн.-сх. частини Гві¬ 
неї, пд. і сх. районів Сенегалу та 
деяких районів Берега Слонової 
Кості, Верхньої Вольти, Ліберії, 
Сьєрра-Леоне і Гвінеї-Бісау. Заг. 
чисельність — бл. 6млн. чол. (1978, 
оцінка). Мови належать до нігеро- 
кордофанської (конто-кордофан- 
ської) сім’ї мов. За релігією біль¬ 
шість — мусульмани, в деяких ра¬ 
йонах зберігаються давні аніміс¬ 
тичні вірування і культ предків. 
Осн. заняття — землеробство. 
мандичЄвський Євген (літ. 
псевд.— Фр. Улянович; 1873, с. 
Зарваниця, тепер Теребовлянсько- 
го р-ну Терноп. обл.— р. см. не¬ 
від-) — укр. письменник. Вчився 
у Львів, і Берлінському ун-тах. 
Працював учителем у Перемишлі, 
Тернополі та ін., був редактором 
педагогічного журн. «Молодіж». 
Перший друкований твір — нове¬ 
ла «Груша* (1899). Друкував свої 
твори в «Літературно-науковому 
вістнику», газ. «Буковина», в 
альманахах. Оповідання про тяж¬ 
ке життя галицького селянства та 
учнівської молоді ввійшли до збі¬ 
рок «З живого і мертвого» (1901), 
«Судьба* (1906), «В ярмі* (1907) 
та ін. 
Те.: Дві долі. Львів, 1904. 

В. І. Хома. 
МАНДИЧЄВСЬКИЙ (Мапгіус2е\у- 
їкі) Євсевій (17.УІІІ 1857, с. 
Молодія, тепер Глибоцького ра¬ 
йону Чернів. обл.— 13.VII 1929, 
Шульц, поблизу Відня) — укр. та 
австр. музикознавець, композитор, 
диригент, педагог. Доктор музико¬ 

знавства (з 1897). Муз. освіту 
здобув у Чернівцях (під керівниц¬ 
твом С. Воробкевииа та А. Гржіма- 
лі), потім — у Віденському ун-ті. 
М. жив у Відні, був професором 
консерваторії, диригентом. Однак 
зв’язків з батьківщиною не пори¬ 
вав, не раз приїздив у Чернівці. 
Написав 11 укр. хорів, у т. ч. два 
— «Ой діброво» і триголосий ка¬ 
нон «І день іде, і ніч іде» — на 
слова Шевченка. Обробляв нар. 
пісні (зокрема укр., молд., рос.). 
Відомий дослідженнями й видан¬ 
нями творів Гай дна, Брамса, Шу- 
берта. 
МАНДОЛІНА (італ. шапсіоііпо) — 
струнний щипковий музичний ін¬ 
струмент. М. з’явилася в Італії в 
16 ст. З 18 ст.— один з найпошире¬ 
ніших нар. інструментів. Найпо- 
пулярніша — неаполітанська М. 
Має опуклий овальний корпус, 
4 парні струни, вузький гриф з 
врізаними металевими ладами, пле¬ 
скату головку з кілками для на¬ 
тягування струн. Стрій квінтовий, 
як у скрипки. Грають на М. тон¬ 
кою загостреною платівкою — 
плектром. Сольний і ансамблевий 
інструмент. 
МАНДРАГОРА (Мапсігадога) — 
рід рослин родини пасльонових. 
Багаторічні трави з товстим м’я¬ 
систим кореневищем. Листки вели¬ 
кі, цілісні, прикореневі. Квітки 
одиночні, зеленувато-білі, голубі 
або фіолетові. Плід — велика 
жовта або оранжева ягода. 5 (6) 
видів, поширених у Середземно¬ 
мор’ї, Перед, і Серед. Азії, в Гіма¬ 
лаях. В СРСР — 1 вид (у Туркме¬ 
нії)— М. туркменська (М. Іигсоша- 
піса). В різних органах М. ос і н - 
ньої (М. аиіитпаїіз), вирощу¬ 
ваної іноді в оранжереях, є алка¬ 
лоїди — гіосціамін і скополамін, 
які використовують як болезаспо¬ 
кійливий засіб. 
МАНДРЙЛ (МапбгіИиз) — рід 
мавп род. мартишкових. Деякі 
зоологи вважають М. видом роду 
павіан. Довж. тіла самців до 1 м 
(самки менші), вис. в плечах 0,6 
м, хвіст куций, морда видовжена. 
Волосяний покрив на спині темно- 
бурий з оливково-зеленим відтін¬ 
ком, на череві сріблясто-білий, що¬ 
ки блакитно-сині або чорні, боро¬ 
да лимонно-жовта, ніс і при¬ 
леглі частини яскраво-червоні, 
сіднична частина синьо-фіолетова 
з червоними ділянками. 2 види: 
М. звичайний (М. зрЬіпх) і дрил 
(М. ІеисорЬаеиз). Пошир, в Зх. 
Африці. Тримаються стадами, ве¬ 
дуть переважно наземний спосіб 
життя, живляться рослинною і тва¬ 
ринною їжею. Самка після 6— 
7 місяців вагітності народжує 1 ма¬ 
ля. Добре витримують неволю. 
МАНДРІВНИЙ ГбЛУБ (Есіо- 
різіез тіЕгаІогіиз) — винищений 
птах ряду голубоподібних. До 80-х 
рр. 18 ст. був дуже поширений на 
сході Пн. Америки (від Пд. Кана¬ 
ди до штатів Віргінія і Міссісіпі). 
Довж. тіла становила ЗО—40 см. 
Оперення зверху сіре, черево бі¬ 
ле, голова блакитна, горло і груди 
червоно-бурі. Гніздився великими 
колоніями; кладка з 1—2 яєць. 
Після виведення пташенят зграї 
М. г. кочували по лісах і полях, 
завдаючи великої шкоди посівам. 
Інтенсивне винищення М. г. в 
кінці 19 ст. призвело до повного 

зникнення їх. Остання самка за¬ 
гинула 1914 в зоопарку в м. Цін- 
ціннаті (США). А. П. Федоренко. 
МАНДРІВНГ дякй мандровані 
дяки — вихованці різних шкіл на 
Україні 16—17 ст., зокрема і 
Київської академії, які під час 
канікул розходились по містах і 
селах у пошуках засобів існування. 
Вони навчали грамоти, співали 
духовні й світські пісні, складали 
гумористичні і бурлескні вірші, 
ходили з вертепом. Мова віршів 
М. д. близька до народної, в деякі 
твори проникали елементи соціаль¬ 
ної сатири. До наших часів дійшла 
автобіографія мандрівного дяка — 
Іллі Турчиновського, яка показує 
типову долю кол. студента і при¬ 
чини, що спонукали його до манд¬ 
рів. В останній чверті 18 ст. в зв’яз¬ 
ку з посиленням кріпацтва мандру¬ 
вання дяків було заборонено. Яс¬ 
краві типи М. д. відображені у 
фольклорі, в давній (інтермедії до 
драм О. Довгалевського) і новій 
л-рах (у творах В. Наріжного, І. 
Котляревського, М. Гоголя, Г. 
Квітки-Основ’яненка, Є. Гребін¬ 
ки, Т. Шевченка, С. Руданського, 
І. Карпенка-Карого та ін. письмен¬ 
ників). 
Літ.: Житецький П. «Енеїда» Котля¬ 
ревського в зв’язку з оглядом укра¬ 
їнської літератури ХУІІІстоліття. К., 
1919; Історія української літератури, 
т. 1. К., 1967. В. П. Колосова. 

МАНДРІВНІ ТРУПИ — одна з 
форм нар. театру в європейських 
і східних країнах; мандрівні ли¬ 
цедії, які виступали в містах і се¬ 
лах з виставами переважно сати¬ 
ричного характеру. Традиції М. т. 
сягають до мімів (Старод. Греція, 
Рим). У 9—13 ст. в Зх. Європі 
виступали мандрівні актори — ва¬ 
ганти, які одержали в 16—18 ст. 
різні назви: у Франції — жонгле¬ 
ри і менестрелі, в Німеччині — 
шпільмани, в Англії — менестрелі, 
Іспанії — хуглари, в Польщі — 
франти, в Росії, на Україні, в 
Білорусії — скоморохи, Узбеки¬ 
стані — кизикчі, в Таджикистані — 
масхарабози. В 17 ст. на Україні 
заробився, а у 18—19 ст. поширив¬ 
ся мандрівний ляльковий театр — 
вертеп. М. т. зазнавали гоніння 
з боку світської і духовної влади 
за гостросоціальну спрямованість 
репертуару. 
МАНЄ (Мапеі) Едуар (23.1 1832, 
Париж — ЗО.ІУ 1883, там же) — 
франц. живописець. Жив у Пари¬ 
жі, де 1850—56 навчався в Школі 
красних мист. у Т. Кутюра. Вже 
в перших творах виступив проти 
офіц. академічного мист., проти¬ 
ставляючи йому зображення ре¬ 
альної дійсності, простих повсяк¬ 
денних явищ навколишнього жит¬ 
тя, зокрема паризького («Шинок», 
1877; «Бар ,,Фолі-Бержер‘», 
1881—82; портрети). Найвідоміші 
картини М.: «Сніданок на траві», 
«Олімпія» (обидві — 1863), «Флей¬ 
тист» (1866). У багатьох творах 
М. був попередником імпресіоніз¬ 
му. Твори М. зберігаються в Дув¬ 
рі, Музеї імпресіонізму в Парижі, 
Музеї образотворчих мист. ім. 
О. С. Пушкіна в Москві та ін. ко¬ 
лекціях. 
Літ.: Барская А. Здуар Мане. М., 
1961. 

манЄвицький РАЙбН — у 
сх. частині Волин. обл. УРСР. 

МАНЕВИЦЬКИЙ 
РАЙОН 

Л. І. Мандельштам. 

А. Мандзоні. 

Євсевій 
Мандичевський. 

Е. Мане. Бар < Фолі- 
Бержер». Фрагмент. 
1881—82. Інститут Кур- 
то. Лондон. 
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МАНЕВИЧ 

І. І. Манжура. 

в. Д. Манзій. 

М. Г. Манізер. 

М. Г. Манізер. Катери¬ 
на. Бронза. 1935. Дер¬ 
жавна Третьяковська 
галерея в Москві. 

Утворений 1940. Площа 2,2 тис. 
км2. Нас. 62,0 тис. чол. (1980). 
У районі — 72 населені пункти, 
підпорядковані 2 селищним і 27 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Маневичі. М. р. розташо¬ 
ваний у межах Поліської низови¬ 
ни. Корисні копалини: торф, гли¬ 
на, пісок. Річки: Стир, Весе¬ 
луха (верхів’я), Кормин, Стохід 
(бас. Прип’яті). Озера: Охнич, 
Тросне, Вино та ін. Грунти дерно¬ 
во-підзолисті, болотні. Лежить у 
зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, 
вільха, береза, ялина, дуб) займа¬ 
ють 96 тис. га. Найбільші підпри¬ 
ємства: маневицькі меблева ф-ка, 
маслоробний та торфобрикетний 
з-ди; будинок побуту. Землеробст¬ 
во району зерново-льонарського, 
тваринництво — м’ясо-мол. на¬ 
прямів. Площа с.-г. угідь 1979 ста¬ 
новила 69,8 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 29,2 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 37,7 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: пшениця, жито, ячмінь, 
льон-довгунець, картопля. У М. 
р.— 18 колгоспів, 4 радгоспи, фо¬ 
рельне г-во з інкубаційним цехом, 
райсільгосптехніка. Залізничні 
станції — Маневичі, Троянівка. 
Автомоб. шляхів — 511 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 227 км. 
У районі — 57 заг.-осв. та 2 муз. 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще; 
73 лік. заклади, у т. ч. З лікарні; 
санаторій. 25 будинків культури, 
45 клубів, кінотеатр, 67 кіноуста¬ 
новок, 59 б-к, краєзнавчий музей. 
На тер. М. р., поблизу с. Ічолок 
(тепер смт), відбулась Колківська 
політична демонстрація 1935. 
У с. Боровичах М. р. народився 
укр. революціонер-демократ Є. М. 
Моссаковський, у с. Лісовому 
— польс. революціонер-демократ 
3. Сераковський. УМ. р. видаєть¬ 
ся газ. «Зоря комунізму» (з 1945). 

М. П. Остапець. 
МАНЄВИЧ Абрам Аншелович 
(25.XI 1881, м. Мстиславль, тепер 
БРСР — ЗО.VI 1942, Нью-Йорк) — 
укр. живописець. У 1901—05 нав¬ 
чався в Київ, худож. уч-щі. В 
1920 виїхав за кордон. Писав місь¬ 
кі пейзажі, зокрема київські, спи¬ 
раючись на здобутки імпресіоніз¬ 
му: «Весняна симфонія» (1912), 
«Осінь. Дніпро» (1913), «Міський 
пейзаж» (1914, ДМУОМ), «Дахи 
Києва». В 1925—27 виконав серію 
міських пейзажів «Прозаїчна Аме¬ 
рика», в яких показав контрасти 
сучас. капіталістичного міста. В 
останні роки створив пейзажі 
«Зима. Канада» (1932), «Весна» 
(1942) та ін. 
МАНЄВИЧ Лев Юхимович (псевд. 
— Етьєн; 20.VIII 1898, м. Чауси, 
тепер Могильовської обл. БРСР — 
11^ 1945, Ебензе, Австрія) — рад. 
військ, розвідник, полковник, Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1965). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1918. В Чер¬ 
воній Армії з 1918. Учасник грома¬ 
дян. війни. Закінчив Військ, ака¬ 
демію РСЧА (1924), служив у Роз¬ 
відувальному управлінні РСЧА 
З серед. 20-х до поч. 30-х рр. пе¬ 
ріодично перебував за кордоном 
як розвідник. Заарештований італ. 
фашист, контррозвідкою, 1943 пе¬ 
реданий гітлерівцям і утримувався 
в концтаборах. Визволений 6.У 
1945 амер. військами, але незаба¬ 
ром помер від туберкульозу. По¬ 
хований у Лінці (Австрія). 

МАНЄВИЧІ — селище міського 
типу Волин. обл. УРСР, райцентр. 
Залізнична станція. 6,5 тис. ж. 
(1980). Виникли в кін. 19 ст. у 
зв’язку з будівництвом залізниці 
Ковель — Сарни. З 1920 — під 
владою бур ж.-поміщицької Поль¬ 
щі. В 1939 М. у складі Зх. України 
возз’єднано з УРСР. З 1940 — с-ще 
міськ. типу. У селищі — меблева 
ф-ка, харч, комбінат, маслоробний 
і торфобрикетний з-ди, рибний 
цех Волин. рибокомбінату, ліс- 
госпзаг, будинок побуту. З заг.- 
осв. та музична школи, лікарня. 
Будинок культури, кінотеатр, 4 
бібліотеки, історико-краєзнавчий 
музей. 
МАНЄВР військовий (франц. та- 
поеиуге, букв. — робота рук) — ор¬ 
ганізоване переміщення військ (сил 
флоту) в ході бойових дій на новий 
напрям (рубіж, у новий район) 
з метою зайняття вигіднішого по¬ 
рівняно з противником положення 
та створення необхідного угрупо¬ 
вання сил і засобів; перенесення 
вогню (підсилення авіації, ударів 
ракетних військ) для масованої 
дії по найважливіших об’єктах 
(цілях) противника. Вимоги для 
проведення М.— несподіваність, 
потайність і швидкість виконання 
(див. Маневрена війна). 
МАНЄВРЕНА ВІЙНА — бойові 
дії, які ведуть з широким застосу¬ 
ванням маневру війська для до¬ 
сягнення вирішальної мети. На 
відміну від позиційної війни М. в. 
характеризується великим розма¬ 
хом, швидкою зміною обстановки, 
розгортанням воєнних дій одночас¬ 
но на широкому фронті і на вели¬ 
ку глибину, відсутністю стабільної 
лінії фронту. Маневрений харак¬ 
тер війни в основному проявля¬ 
ється в наступі, однак маневреними 
можуть бути й оборонні дії. Засто¬ 
сування деяких форм маневру ві¬ 
доме з давніх часів. 1-а світова вій¬ 
на на початковому етапі була М. в., 
але з кінця 1914 стала позиційною. 
Всі осн. риси М. в. мала громадян, 
війна в Росії 1918—20. Це було зу¬ 
мовлено обширністю території, де 
велися бойові дії, відносною не¬ 
численністю армій, відсутністю 
суцільної лінії фронту, наяв¬ 
ністю в Рад. Армії кінних армій 
та кав. корпусів. 2-а світова війна 
з розвитком родів військ (насам¬ 
перед танк, військ і авіації) була 
переважно М. в. Високою манев¬ 
реністю відзначалася Велика Віт- 
чизн. війна 1941—45. Тех. оснаще¬ 
ність сучас. збройних сил істотно 
підвищила можливості ведення 

маневреної війни. /. В. Архипов. 

МАНЄВРИ військові — двосторон¬ 
ні навчання військ оперативно-так¬ 
тичного й оперативно-стратегічного 
масштабу, які провадяться на 
місцевості, морі, в повітрі з метою 
опрацювання важливих питань під¬ 
готовки та ведення операцій (бойо¬ 
вих дій) в умовах, близьких до 
бойових. М. є вищою формою на¬ 
вчання військ (сил флоту, авіації), 
командирів і штабів з’єднань та 
об’єднань, перевірки їхньої бойо¬ 
вої готовності, рівня польової, по- 
вітр. і мор. виучки військ. 
МАН£Ж (франц. тапере) — 
1) Споруда, призначена для трену¬ 
вання коней, верхової їзди, зма¬ 
гань. У плані М.— витягнутий пря¬ 
мокутник із закругленими кутами, 
зрідка — коло. Сучас. М. із спеці¬ 
ально підготовленим грунтом влаш¬ 
товують, як правило, при іподро¬ 
мах. 2) М. цирковий — арена, 
круглий майданчик (діаметр 13 м) 
посередині цирку, де відбуваєть¬ 
ся вистава. 3) М. спортивний — 
споруда, призначена для занять і 
змагань з різних видів легкої атле¬ 
тики, гімнастики, спортивних ігор 
тощо. 4) Переносна загорожа для 
дітей, які починають ходити. 
МАНЕКЄН (франц. таппе^иіп| 
від голл. таппекцп — людинка) — 
1) Фігура або тулуб людини з гіп¬ 
су, деревини, пап’є-маше або ін. 
матеріалів. На М. демонструють 
одяг (у магазинах, на виставках 
тощо) або примірюють його (в 
ательє). 2) Дерев’яна фігура 
людини з рухомими кінцівками, 
яку художники використовують 
при зарисовуванні людських поз, 
одягу. 
МАНЕРА (франц. тапіеге) — 1) 
Характер або спосіб виконання 
худож. твору як суто технічна 
особливість. Терміном «манера» 
визначаються іноді заг. властивос¬ 
ті виконання твору, характерні 
для художника, письменника, ак¬ 
тора, музиканта або для худож. 
школи. 2) Спосіб дії, який увійшов 

звичку даної особи; звичка. 
Манери — зовнішні форми по¬ 

ведінки в товаристві. 
МАНЕС (Мапез) — родина чес. 
живописців. А н т о н і н М. (З.ХІ 
1784, Прага — 23.ХІІ 1843, там 
же) — пейзажист, один із заснов¬ 
ників нац. школи живопису. На 
поч. 1800-х рр. навчався в празькій 
АМ, де викладав з 1836. Твори: 
«Вид на Градчани» (1821) та ін. 
Й о с е ф М. (12^ 1820, Прага — 
9.XIІ 1871, там же) — живописець 
і графік. Син Антоніна М. В 1835— 
45 навчався в празькій АМ, піз¬ 
ніше — в мюнхенській АМ. Зобра¬ 
жував життя простого народу, його 
нац.-визвольну боротьбу. Твори: 
«Медовий місяць у Гані» (1849), 
«Вітчизна» (1856), «Словацька ро¬ 
дина» (1859), «Лабський край» 
(1863); іл. до «Краледворського 
рукопису» (1857—59); розпис ци¬ 
ферблата годинника (Орлоя) на 
ратуші Старого міста Праги. Брав 
участь у Празькому повстанні 
1848. Квідо М. (17.VII 1828, 
Прага — 5.VIII 1880, там же) — 
живописець і графік. Син Антоні¬ 
на М. В 1838—51 навчався в празь¬ 
кій АМ, 1868—70 — в Дюссельдор¬ 
фі в Б. Вотьє. Твори: «Годинникар» 
(1861), «Пошта» (бл. 1863), «На 
обід> (1875) та ін. 
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МАНЕФОН (грец. Маує0с&у; 2-а 
пол. 4 ст. до н. е., м. Себенніт — 
поч. З ст. до н. е.) — давньоєгип. 
історик, верховний жрець у м. 
Геліополі. Автор «Історії Єгипту» 
(З ч., грец. мовою, збереглася в 
уривках у працях ін. істориків). 
М. належить поділ історії Єгипту 
на ЗО династій та на періоди Дав¬ 
нього, Середнього і Нового царств 
(прийнято з уточненнями сучас. 
наукою). 
МАНЖЕЛГЙ Вадим Григорович 
(н. З.У 1933, Харків) — укр. рад. 
фізик, доктор фізико-математич¬ 
них наук (з 1970), професор (з 
1972). Член КПРС з 1976. Закін¬ 
чив Харків, ун-т (1955). З 1960 
працює в Фізико-тех. ін-ті низьких 
т-р АН УРСР. Осн. наук, праці — 
з фізики низьких т-р, зокрема до¬ 
слідження теплових властивостей 
кріокристалів і квантових криста¬ 
лів, кінетичних явищ у кріогенних 
рідинах, консервації біол. об’єк¬ 
тів та їхньої поведінки при низь¬ 
ких температурах. Державна пре¬ 
мія УРСР, 1977. Державна пре¬ 
мія СРСР, 1978. 
МАНЖУРА Іван Іванович [літ. 
псевд.— Іван Калічка; 20.X (1 .XI) 
1851, Харків — 3 (15). V 1893, 
Катеринослав, тепер Дніпропет¬ 
ровськ] — укр. поет, фольклорист, 
етнограф демократичного напряму. 
Н. в сім’ї дрібного чиновника. Ма¬ 
ти — сестра дружини відомого 
вченого О. Потебні. На кошти 
сім’ї О. Потебні навчався в гімна¬ 
зії, звідки, як і пізніше з Харків, 
ветеринарного ін-ту, був виключе¬ 
ний за «неблагонадійність». З поч. 
70-х рр. жив на Катеринославщині, 
служив на різних дрібних поса¬ 
дах. Мандруючи по селах, вивчав 
побут і звичаї, збирав фольклор. 
У 1876 пішов добровольцем на серб- 
сько-тур. війну, був поранений. З 
1887 М.— дійсний член історико- 
філологічного т-ва при Харків, 
ун-ті, а з 1891 — Моск. т-ва люби¬ 
телів природознавства, антропо¬ 
логії та етнографії. Як поет висту¬ 
пив 1885. Перша зб. поезій — «Сте¬ 
пові думи та співи» (1889). Тоді ж 
підготував другу зб. віршів «Над 
Дніпром», а також зб. літературно 
опрацьованих фольклорних мате¬ 
ріалів «Казки та приказки і таке 
інше. З народних уст зібрав і у 
вірші склав Іван Манжура», які 
за життя поета не були опублікова¬ 

ні. М. відстоював думку про слу¬ 
жіння л-ри народові. Його лірика 
сповнена соціальним змістом, в 
ній поет реалістично показав жит¬ 
тя знедоленої бідноти, наймитів, 
бурлаків, сільських і міськ. про¬ 
летарів. Віра в народні сили зву¬ 
чить у поемах М. «Трьомсин-бо- 
гатир» та «Іван Голик». М.— пе¬ 
рекладач творів М. Некрасова, 
Я. Полонського, Г. Гейне. Залишив 
велику фольклористичну спадщи¬ 
ну (зб. «Казки, прислів’я та ін., 
записані в Катеринославській та 
ін. губерніях», 1890, та ін.). Пра¬ 
ці М. в галузі фольклору й етно¬ 
графії високо цінили О. Потеб¬ 
ня, М. Сумцов, І. Франко. 
Те.: Поезії. X., 1930; Твори. К., 1961; 
Твори. К., 1972; Твори. К., 1980;Р о с. 
п е р е к л. — Избранньїе стихи. М., 
1957. 
Літ.: Березовський 1. П. Іван Манжу¬ 
ра. К., 1962; Заремба В. І. Іван Ман¬ 
жура. К., 1972; Бернштейн М. Д. 
Іван Манжура. К.. 1977. 

П. І. Орлик. 
МАНЗІЙ Володимир Данилович 
[23.III (4.IV) 1884, Київ — 22.ІУ 
1954, там же] — укр. рад. режисер, 
нар. арт. УРСР (з 1940). Член 
КПРС з 1948. Муз. освіту здобув 
у Київ. муз. уч-щі (1903). М.— 
один з фундаторів укр. рад. опер¬ 
ного театру. В 1917—26 працював 
у театрах Одеси, Астрахані, Пен¬ 
зи, Харкова; 1928—53 (з перер¬ 
вою) —'-гол. режисер Київ, театру 
опери та оалету ім. Т. Г. Шевченка. 
Вистави: «Тарас Бульба», «Натал¬ 
ка Полтавка» М. Лисенка, «Запо¬ 
рожець за Дунаєм» С. Гулака- 
Артемовського, «Золотий обруч» 
Б. Лятошинського, «Наймичка» 
М. Бериківського, «Іван Сусанін» 
М. Глинки, «Кармен» Ж. Бізе 
та ін. Нагороджений двома ордена¬ 
ми «Знак Пошани». 
МАНЙЛОВ Григорій Феофанович 
(16.1 1875, Ніжин, тепер Черніг. 
обл.—29.V 1954, Миколаїв) — укр. 
рад. диригент, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1950). Член КПРС з 1952. 
Загальну та муз. освіту здобув 
самотужки. Організатор і керів¬ 
ник (1925—54) Миколаїв, оркестру 
нар. інструментів на суднобудів¬ 
ному з-ді (тепер Засл. самодіяль¬ 
ний оркестр народних інстру- 
ментів ) 
м аніакАл ьно-депресйв- 
НИЙ ПСИХбЗ, циркулярний 
психоз, циклофренія (легка форма 
— циклотимія) — психічне захво¬ 
рювання, що виявляється в періо¬ 
дичних розладах (фазах) настрою: 
маніакального збудження {манія), 
або меланхолія, пригнічення {деп¬ 
ресія). Тривалість приступів — від 
кількох днів до багатьох місяців. 
Осн. причина хвороби не відома. 
Перебіг захворювання залежить 
від чергування його фаз, трива¬ 
лості приступів та проміжків між 
ними. В інших випадках хворі 
на М.-д. п. схильні до маячних 
ідей самозвинувачення та само¬ 
зневажання; тяжкі переживання 
часто призводять до намагань по¬ 
кінчити життя самогубством. 
Лікування: заспокійливі, 
стимулюючі та антидепресивні 
засоби; в стані загострення—ста¬ 
ціонарне. 
мАнізер Матвій Генріхович 
[5 (17).III 1891, Петербург — 20.ХІІ 
1966, Москва] — рос. рад. скульп¬ 
тор, нар. художник СРСР (з 1958), 

засл. діяч мист. БРСР (з 1933) та 
УРСР (з 1935), дійсний член і 
віце-президент АМ СРСР (з 1947). 
Член КПРС з 1941. В 1908—09 
навчався в Центр, уч-щі тех. ма¬ 
лювання Штігліца у В. Савинсь- 
кого, 1909—11 — в Рисувальній 
школі Т-ва заохочування мистецтв, 
1911—16 — петерб. АМ у В. Бекле- 
мігиева та Г. Залемана. Брав участь 
у здійсненні плану монументаль¬ 
ної пропаганди (рельєф «Робіт¬ 
ник», 1920—21). Член АХРР (з 
1926). Працював у галузі мону¬ 
ментальної і станкової скульптури. 
Твори: пам’ятники — В. Володар¬ 
ському (1925) і «Жертвам 9 січня 
1905 року» (1931) в Ленінграді, 
В. Чапаєву в Куйбишеві (1932), 
Т. Г. Шевченку в Харкові (1935), 
Києві (1938) та Каневі (1939), 
В. І. Леніну в Ульяновську (1940), 
Зої Космодем’янській в Тамбові 
(1947), І. Мічуріну в Мічурінську 
(1950); 20 фігур для станції Моск. 
метрополітену «Площа Революції» 
(1936—39), в співавт.; портрети та 
ін. Викладав у Ленінгр. АМ (1921 
—29, 1935—41, 1945—47), Моск. 
ін-ті прикладного і декоративного 
мист. (1946—52). Моск. художньо¬ 
му ін-ті (з 1952). Нагороджений 
орденами Леніна і Червоної Зірки, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1943, 1950. Іл. див. також на 
окремому аркуші до статей Київ, 
Канівський музей-заповідник 
Т. Г. Шевченка. 
Літ.: Ермонская В. В. Матвей Генри- 
хович Манизер. М., 1961. 
МАНІЛА — столиця Філіппін, 
гол. політ., екон. і культур, центр й. Маиес. Червень. Ко- 
країни. Розташований на о. Лусон, совиця. Медальйон з 
при впадінні р. Пасіг у Манільську розпису циферблата го- 
зат. Пд.-Китайського м. Вузол динника (Орлоя). 1865— 
з-ць і автошляхів, значний мор. Музей міста. Пра- 

порт, аеропорт міжнар. значення. га* 
1,5 млн. ж. (1975). Разом з перед¬ 
містями і містами-супутниками 
утворює конурбацію — Велика 
М. з нас. 6 млн. чол. (1979). У 
давнину на місці М. були тага- 
логські поселення Майніла і Тон- 
до. З 1574 М.— адм. центр ісп. 
колонії Філіппіни. В 1898 М. оку¬ 
пували США. В роки 2-ї світо¬ 
вої війни М. 1942—45 була оку¬ 
пована япон. загарбниками. М.— 
центр робітн. і профспілкового ру¬ 
ху. Головні галузі промислово¬ 
сті — швейна, взуттєва, полігра¬ 
фічна, харчосмакова (у т. ч. тю¬ 
тюнова, пивоварна й олійницька), 
деревообробна. Розвинуті текс¬ 
тильна, хімічна, електромаш.-буд., 
металообробна галузі. Сталели¬ 
варний та ін. з-ди. Численні 
ремісничі та авторем. майстерні. 
М.— фінанс. центр країни, тут Маніла, 
зосереджені контори гол. експорт- Приморський бульвар. 

МАНІЛА 

А. А. Маневич. Вулиця 
в провінції. 
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МАНібК 

Маніок їстівний. Пагін, 
листок і молоді корене¬ 
ві бульби. 

сЬ 
Маніпулятор: 
1 — виконавча рука; 
2 — керуюча рука; 
3 — труба, всередині 
якої є тяги, що попар¬ 
но з’єднують ланки 
виконавчої і керуючої 
рук (стрілками показа¬ 
но напрями руху захва¬ 
ту). 

но-імпортних торг, і страхових 
компаній, біржі, банки. Манільсь¬ 
кий ун-т (засн. 1585), Католиць¬ 
кий ун-т Санто-Томас (засн. 1611), 
Далекосхідний, Філіппінський жі¬ 
ночий ун-ти. Академія наук (засн. 
1976). Нац. та ін. б-ки. Нац. му¬ 
зей, Філіппінська картинна гале¬ 
рея, музей Санто-Томас та ін. 
Пам’ятки ісп. колоніальної архі¬ 
тектури 16—18 ст. 
МАНібК (МапіЬоі) — рід одно¬ 
домних рослин родини молочає¬ 
вих. Дерева, кущі і трави. Листки 
пальчаторозсічені, чергові. Квітки 
різностатеві, зібрані в китиці. 
Плід — коробочка. Бл. 170 видів, 
поширених в тропіч. Америці. 
В культурі найпоширеніший М. 
їстівний (М. езсиїепіа) — кущ зав¬ 
вишки до 3—5 м. В їжу використо¬ 
вують бульбовидні корені* вони 
містять крохмаль (до 40%), цу¬ 
кор, азотисті сполуки, жирні олії, 
а також отруйний глікозид, який 
при підсмажуванні, варінні та 
просушуванні коренів руйнується. 
З коренів одержують борошно і 
крохмаль, який іде на виготовлен¬ 
ня спирту, ацетону та ін. речовин. 
Деякі М.— каучуконоси. 
МАНІПУЛЯТОР—1) Машина або 
пристрій, якими виконують допо¬ 
міжні операції, пов’язані зі змі¬ 
ною положення заготовки або ви¬ 
робу. Найпоширенішими є М. про¬ 
катні, ковальські і зварювальні. 
2) Пристрій або машина (проми¬ 
словий робот), що виконують ма¬ 
ніпуляції, еквівалентні діям руки 
людини. Основою таких М. є про¬ 
сторові механізми з багатьма сту¬ 
пенями вільності. Застосовують 
М. (мал.) при відносній недоступ¬ 
ності об’єкта (напр., у підводних 
дослідженнях, див., зокрема, Гід¬ 
ростат) або в небезпечних для 
людини умовах (напр., при робо¬ 
ті з радіоактивними речовинами). 
3) Основний механізм бурової ка¬ 
ретки, яким у привибійному про¬ 
сторі переміщують автом. подавач 
з бурильним молотком. Див. та¬ 
кож Мікроманіпулятор. 
МАНІПУЛЯЦІЯ (франц. тапіри- 
Іаііоп, від лат. тапіриіиз — жме¬ 
ня, тапи$ — рука) — 1) Рухи руки 
або обох рук, пов’язані з виконан¬ 
ням певних процесів (напр., при 
керуванні телеграфним ключем 
або ін. пристроєм); складний при¬ 
йом у ручній роботі, який потре¬ 
бує великої точності. 2) Пере¬ 
носно — шахрайська витівка, 
хитрування, підтасування фактів: 
те саме, що й махінація. 
МАНІПУР — штат на Пн. Сх. Ін¬ 
дії. Пл. 22,4 тис. км2. Нас. 1,1 
млн. чол. (1971). Адм. ц.— м. Імп- 
хал. Розташований в Ассамських 
горах. Центр, частину займає ши¬ 
рока міжгірна долина р. Маніпур. 
Поширені вологі ліси. Економіка 
розвинута слабо. Вирощують рис, 
олійні культури, гірчицю, тютюн, 
бавовник тощо. Садівництво, шов¬ 
ківництво, бджільництво. Розво¬ 
дять кіз та коней (поні). Кустар¬ 
ні промисли, зокрема ткацтво. 
МАНІПУРИ, мейтхеї — народ в 
Індії, основне населення штату 
Маніпур. Чисельність — понад 
950 тис. чол. (1978, оцінка). Мова 
— маніпурі, тібето-бірманської гру¬ 
пи. За релігією бл. 60% М.— інду¬ 
їсти, решта — християни, прихиль¬ 

ники давніх анімістичних віру 
вань і мусульмани. За середньо¬ 
віччя у М. існувало своє незалеж¬ 
не князівство — Маніпур. Осн. 
заняття — землеробство, тварин¬ 
ництво, шовківництво, ремесла. М. 
мають свою л-ру і багатий фоль¬ 
клор. Відоме їхнє танцювальне 
мистецтво. 
манісАлес — місто на Зх. Ко¬ 
лумбії, адм. ц. департаменту Каль- 
дас. Розташований на Панамери¬ 
канському шосе, залізнична стан¬ 
ція. 288,1 тис. ж. (1971). Підпри¬ 
ємства харч. (гол. чин. обробка 
кави), текст., шкіряно-взут., хім.- 
фарм., буд. матеріалів пром-сті. 
Торг, центр. Ун-т. М. засн. у се¬ 
редині 19 ст. 
МАНІТбБА — провінція в Кана¬ 
ді. Площа 650,1 тис. км2. Нас. 
988 тис. чол. (1971). Адм. ц.— м. 
Вінніпег. Пд. частина М.— один 
з районів розселення українців у 
Канаді. Поверхня переважно рів¬ 
нинна, в центр, частині — Лаврен- 
тійська височина. На Пн.— тунд¬ 
рова рослинність, яка змінюється 
хвойними лісами та степовими 
ландшафтами. Основа економіки — 
переробка с.-г. продукції сусідніх 
степових провінцій. Найрозвину¬ 
тіші м’ясоконсервна, маслоробна, 
сироробна, борошномельна та ін. 
галузі. Підприємства нафтопере¬ 
робної, маш.-буд., швейної, дере- 
вообр. та ін. галузей пром-сті. 
Добування нікелю, нафти. Гол. 
пром. центр — Вінніпег. Осн. с.-г. 
культури — пшениця, овес, яч¬ 
мінь. Вирощують також олійні 
культури — льон, рапс, соняшник. 
М’ясо-мол. тваринництво, птахів¬ 
ництво. 
МАНІФЕСТ (від лат. шапіІеБІо — 
показую, відкриваю) — 1) Уро¬ 
чистий акт, звернення верховної 
держ. влади до населення. Іноді 
містить законодавчі норми або 
сповіщає про схвалення важливих 
законів. 2) Письмове звернення, 
декларація політичної партії, гро¬ 
мадської організації та ін. з ви¬ 
кладом програми, поглядів, поста¬ 
нов тощо. \ 
«МАНІФЕСТ до українсько¬ 
го НАРбДУ З УЛЬТИМАТЙВ- 
НИМИ ВИМОГАМИ ДО УКРА¬ 
ЇНСЬКОЇ РАДИ» —державний акт 
Раднаркому Радянської Росії, ви¬ 
даний у зв’язку з контрреволюц. 
політикою Центральної ради. 
Складений на підставі постанови 
Раднаркому від 3 (16).XII 1917 про 
одночасне звернення з ультимату¬ 
мом до Центр, ради і з маніфестом 
до укр. народу. Написаний 3 (16). 
XII 1917 спец, комісією на чолі з 
В. 1. Леніним і опублікований від 
імені Раднаркому 5 (18).XII 1917 
в газ. ч Правда». Маніфест був до¬ 
кументом величезної політ, ваги. 
Відображаючи сутність ленінської 
нац. політики Рад. влади, він ще 
раз підтвердив право укр. та ін. 
народів на самовизначення. чВсе, 
що стосується національних прав 
і національної незалежності укра¬ 
їнського народу,— підкреслюва¬ 
лося в Маніфесті,— ми, Рада На¬ 
родних Комісарів, визнаємо за¬ 
раз же, без обмежень і безумовно» 
(Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 
35, с. 137). Викриваючи контрре¬ 
волюц. діяльність Центр, ради, 
Раднарком зажадав від неї при¬ 
пинення антирад. політики. Ле¬ 

нінський маніфест відіграв важли¬ 
ву роль у посиленні боротьби тру¬ 
дящих України за Рад. владу. 

_ В. П. Шевчук. 
«МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧ¬ 
НОЇ партії» — перший програм¬ 
ний документ наукового комуніз¬ 
му, в якому викладено основні 
положення марксизму. Написаний 
К. Марксом і Ф. Енгельсом у груд¬ 
ні 1847 — січні 1848 за дорученням 
2-го конгресу Союзу комуністів як 
програма цієї орг-ції. За визначен¬ 
ням В. І. Леніна, вчМ.К. п.»чзге¬ 
ніальною ясністю і яскравістю зма¬ 
льований новий світогляд, послі¬ 
довний матеріалізм, який охоплює 
і сферу соціального життя, діалек¬ 
тика, як найбільш всебічне і глибо¬ 
ке вчення про розвиток, теорія 
класової боротьби і всесвітньо-істо¬ 
ричної революційної ролі проле¬ 
таріату, творця нового, комуніс¬ 
тичного суспільства» (Повне зібр. 
тв., т. 26, с. 42). В чМ. К. п.»К. 
Маркс і Ф. Енгельс виклали 
цілісну і струнку теорію матеріа¬ 
лістичного розуміння історії. Вони 
розвинули осн. матеріалістичні по¬ 
ложення про залежність сусп. сві¬ 
домості від сусп. буття, довели, 
що в кожну істор. епоху спосіб 
виробництва є матеріальним фун¬ 
даментом, базисом, який визначає 
сусп. надбудову. Розвиток сусп. 
життя визначається розвитком 
продуктивних сил. В чМ. К. п.» 
науково обгрунтовано, що вся 
історія антагоністичних суспільств 
була історією боротьби класів сус¬ 
пільних, яка приводила до рево- 
люц. перебудови всіх суспільних 
відносин, докорінного перевороту 
в способі виробництва і обміну. 
К. Маркс і Ф. Енгельс показали 
особливості розвитку капіталіз¬ 
му, розкрили фактори швидкого 
зростання продуктивних сил та 
умови виникнення великого машин¬ 
ного виробництва. Визнаючи про¬ 
гресивність капіталістичної сус¬ 
пільно-економічної формації по¬ 
рівняно з попередніми, вони водно¬ 
час показали, що капіталістичні 
виробничі відносини на певному 
етапі стають гальмом в подальшому 
розвитку виробництва, що в над¬ 
рах бурж. суспільства виникають 
суперечності між продуктивними 
силами і капіталістичними вироб¬ 
ничими відносинами, які поро¬ 
джують класові суперечності між 
буржуазією і пролетаріатом. В 
чМ. К. п.» науково доведено неми¬ 
нучість краху капіталізму, роз¬ 
крито істор. роль пролетаріату як 
могильника капіталізму і будів¬ 
ника нового, комуністичного сус¬ 
пільства. К. Маркс і Ф. Енгельс 
обгрунтували необхідність створен¬ 
ня пролет. комуністичної партії, 
розкрили її істор. роль як авангар¬ 
ду пролетаріату, визначили її зав¬ 
дання, висунули ідею диктатури 
пролетаріату (хоч ще не вживали 
цього терміна), об’єктивної неми¬ 
нучості соціалістичної революції, 
намітили екон. заходи, які має 
здійснити пролетаріат після прихо¬ 
ду до влади, піддали науковій кри¬ 
тиці класово обмежені уявлення 
бурж. ідеологів про власність, 
державу, шлюб, сім'ю, мораль, 
вітчизну тощо. Значне місце в 
чМ. К. п.» відводиться критиці 
бурж. і дрібнобурж. течій, що ви¬ 
ступали під прапором соціалізму 
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(феод, соціалізм, дрібнобурж. со¬ 
ціалізм, «істинний соціалізм*, 
бурж. соціалізм). У «Маніфесті* 
розкрито нереальність систем уто¬ 
пічного соціалізму і водночас по¬ 
казано їхнє раціональне зерно. 
К. Маркс і Ф. Енгельс виклали й 
основи стратегії і тактики комуніс¬ 
тичної партії. В«М. К. п.* сфор¬ 
мульовано осн. принцип міжнар. 
пролет. солідарності — принцип 
пролетарського інтернаціоналіз¬ 
му, виражений у заклику: «Проле¬ 
тарі всіх країн, єднайтеся І». «Ця 
невеличка книжечка,— писав про 
„Маніфест" В. І. Ленін,— варта 
цілих томів: духом її до цього часу 
живе і рухається весь організова¬ 
ний і революційний пролетаріат 
цивілізованого світу* (Повне зібр. 
тв., т. 2, с. 10). «М. К. п.* вперше 
опубліковано в лютому 1848 в 
Лондоні нім. мовою, рос. мовою 
видано 1869 в Женеві в перекладі 
М. О. Бакуніна (видання мало ряд 
неточностей і помилок). У 1882 в 
Женеві вийшов рос. переклад Г. В. 
Плеханова з передмовою К. Мар¬ 
кса і Ф. Енгельса. На Україні се¬ 
ред перших популяризаторів і пе¬ 
рекладачів «Маніфесту* були І. Я. 
Франко і Леся Українка. В пере¬ 
кладі укр. мовою «М. К. п.* 
вперше видано 1902 у Львові. 
МАНІФЕСТ МЙРУ 1957 — доку¬ 
мент, прийнятий Нарадою кому¬ 
ністичних і робіте, партій, яка від¬ 
булася 16—19.ХІ в Москві (див. 
Наради представників комуніс¬ 
тичних і робітничих партій 
1957 і 1960). Маніфест закликав 
людей доброї волі всіх країн об’єд¬ 
нати зусилля, щоб запобігти світ, 
термоядерній війні, підкреслив¬ 
ши, що війна не є неминучою, 
що мир можна захистити і зміцни¬ 
ти. Водночас Маніфест застеріг, 
що загроза нової війни не минула, 
в ній заінтересовані капіталістич¬ 
ні монополії, які розбагатіли на 
світ, війнах, на гонці озброєнь. 
Маніфест закликав усі миролюбні 
сили світу боротися за припинен¬ 
ня гонки озброєнь і заборону ви¬ 
пробувань, виробництва і застосу¬ 
вання ядерної зброї, за ліквідацію 
воєн, блоків та іноз. військ, баз 
в ін. країнах, припинення переоз¬ 
броєння нім. мілітаристів, проти 
підступів та воєн, провокацій ім¬ 
періалістів на Бл. і Серед. Сході, 
підтримувати політику колектив¬ 
ної безпеки, мирного співіснуван¬ 
ня д-в з різними сусп. системами, 
широкого екон. і культур, спів¬ 
робітництва народів. 
Літ.: Програмні документи боротьби 
за мир, демократію і соціалізм. К., 
1961. 

«МАНІФЕСТ РОСІЙСЬКОЇ со- 
ціАл-демократйчної ро¬ 
бітничої ПАРТІЇ» — дек- 
ларація про виникнення і мету 
РСДРП, складена за рішенням 
Першого з'їзду РСДРП у березні 
1898 (окремою листівкою виданий 
у квітні 1898). Через відсутність 
у зв’язку з арештами у Петербурзі 
теоретиків-марксистів до складан¬ 
ня маніфесту було залучено «ле¬ 
гального марксиста* П. Б. Струве 
(згодом він відмежовувався від 
маніфесту). Остаточна редакція 
належала С. І. Радченкові, сорат¬ 
нику В. І. Леніна. Маніфест спові¬ 
стив про утворення в Росії рево- 
люц. марксист, партії, про заг. 

напрям її діяльності. В. І. Ленін, 
який був на засланні в с. Шушен- 
ському в Сибіру, приєднався до 
нього. Маніфест підкреслив ви¬ 
рішальну роль рос. пролетаріату 
в майбутній революції, наголосив 
на тому, що РСДРП є частиною 
міжнар. соці а л-демократичного ру¬ 
ху. Маніфест відіграв велику роль 
як відкрита заява партії про свої 
цілі. Проте в ньому недостатньо 
чітко викладалися осн. ідеї марк¬ 
сизму — про завоювання пролета¬ 
ріатом політ, влади, про керів¬ 
ну роль робіте, класу, про його 
союзників у боротьбі проти цариз¬ 
му і капіталізму. Маніфест широ¬ 
ко розповсюджувався в місцевих 
с.-д. орг-ціях, зокрема в Києві, 
Харкові, Одесі, Катеринославі, 
був надрукований робіте, пресою 
Німеччини, Франції, Великобрита¬ 
нії. В. П. Шевчук. 
МАНІФЕСТ тимчасового 
РОБІТНЙЧО - СЕЛЯНСЬКОГО 
УРЯДУ УКРАЇНИ 1918 — перший 
акт Тимчасового Робітничо-Селян¬ 
ського уряду України. Виданий 
29.XI 1918. Маніфест проголосив 
повалення влади гетьмана і від¬ 
новлення влади Рад. Всі закони, 
накази, договори, постанови і 
розпорядження гетьманщини та 
Центральної ради було скасовано. 
Всі підприємства проголошували¬ 
ся власністю укр. трудящих, усі 
поміщицькі землі з живим і мерт¬ 
вим інвентарем відбирались у по¬ 
міщиків і безплатно передавалися 
селянам. Всі надані робітникам 
і селянам Рад. владою права, лік¬ 
відовані за часів австро-нім. оку¬ 
пації і гетьманщини, поновлювали¬ 
ся в повному обсязі, а вся забор¬ 
гованість трудящих капіталістам 
і поміщикам скасовувалася. В Ма¬ 
ніфесті йшлося також про термі¬ 
нові і рішучі заходи по налаго¬ 
дженню госп. життя — відновлен¬ 
ня руху на з-цях, роботу пром. під¬ 
приємств, викорінення спекуляції, 
встановлення регулярного товаро¬ 
обміну з Рад. Росією. Уряд закли¬ 
кав робітників і селян нещадно 
боротися проти внутр. контррево¬ 
люції та іноз. інтервентів. Мані¬ 
фест відіграв велику роль у мобілі¬ 
зації сил на боротьбу за відновлен¬ 
ня і зміцнення Рад. влади на Ук¬ 
раїні наприкінці 1918 — на поч. 
1919. і. К. Рибалка. 
МАНІФЕСТ ЦК РСДРП 27 ЛЮ¬ 
ТОГО 1917 <ДО ВСІХ ГРОМА¬ 
ДЯН РОСЇЇ» — документ більшо¬ 
вицької партії, який проголосив 
повалення самодержавства і осн. 
вимоги бурж.-демократичної ре¬ 
волюції (див. Лютнева буржуаз¬ 
но-демократична революція 1917 
в Росії). Рішення про випуск Ма¬ 
ніфесту ухвалив Виборзький рай¬ 
ком партії; остаточний текст від¬ 
редагувало й затвердило Російсь¬ 
ке бюро ЦК РСДРП. Розповсюдже¬ 
ний у Петрограді 27.11 (12.III) у 
вигляді гектографованої листівки; 
28.11(13.111) опублікований в додат¬ 
ку до № 1 «Известий Петроградско- 
го Совета рабочих депутатові Він 
визначив гол. завдання моменту: 
створення Тимчасового революц. 
уряду, який повинен встановити 
демократичну республіку, запро¬ 
вадити восьмигодинний робочий 
день, конфіскувати поміщицькі й 
монастирські землі, скликати Уста¬ 
новчі збори, добитися негайного 

припинення імперіалістичної вій¬ 
ни. У Маніфесті нема прямої вка¬ 
зівки про Раду робіте, депутатів як 
орган повстання, але петроградсь¬ 
кі більшовики одночасно з Мані¬ 
фестом випустили листівку із за¬ 
кликом створювати Ради робітн. 
депутатів. В. І. Ленін позитивно 
оцінив Маніфест. «При цьому особ¬ 
ливо важлива і особливо злободен¬ 
на є та цілком слушна думка нашо¬ 
го ЦК,— писав В. І. Ленін,— що 
для миру необхідні відносини з 
пролетарями всіх вою¬ 
ючих країн* (Повне зібр. 
тв., т. 31, стор. 33). Маніфест 
був важливим політ, документом. 
Він відображав вимоги мас, спри¬ 
яв їхній організації, ростові впли¬ 
ву більшовицької партії. 

В. О. Кондратюк. 
МАНІФЕСТ ЦК РСДРП «ВІЙНА 
І РОСІЙСЬКА соціАл-демо- 
крАтія* — перший офіційний до¬ 
кумент партії більшовиків, у яко¬ 
му висловлено її ставлення до 1-ї 
світової війни 1914—18. Написа¬ 
ний В. І. Леніним у вересні 1914; 
опублікований 19.X (1.ХІ) 1914 
в газ. <Социал-демократ*. У Ма¬ 
ніфесті В. І. Ленін сформулював і 
обгрунтував політику і тактику 
партії в період війни. В ньому роз¬ 
крито імперіалістичний характер 
світової війни, заявлено, що пове¬ 
дінка с.-д. партій і більшості ліде¬ 
рів Інтернаціоналу 2-го, які ви¬ 
ступили за підтримку війни, є 
прямою зрадою соціалізму й озна¬ 
чає ідейно-політ. крах 2-го Інтерна¬ 
ціоналу. В. І. Ленін визначив осн. 
лозунги більшовицької партії: пе¬ 
ретворення імперіалістичної вій¬ 
ни на громадянську, що було роз¬ 
витком ідей Базельського маніфес¬ 
ту 1912; поразка царського уряду 
в імперіалістичній війні (для соціа¬ 
лістів ін. країн цей лозунг був ло¬ 
зунгом поразки «свого* уряду в 
даній війні); цілковитий розрив 
з 2-м Інтернаціоналом, що зазнав 
краху, і створення нового, вільного 
від опортунізму 3-го Інтернаціона¬ 
лу. 
Для здійснення цих лозунгів пар¬ 
тія висунула ряд конкретних за¬ 
ходів: безумовна відмова від голо¬ 
сування за воєнні кредити і обо¬ 
в’язковий вихід представників со¬ 
ціалістичних партій з бурж. уря¬ 
дів; повна відмова від угоди з бур¬ 
жуазією, від лозунга «грома¬ 
дянського миру*; створення в тих 
країнах, де легальна робота утруд¬ 
нена, нелегальних парт, орг.-цій; 
підтримка братання солдатів на 
фронті; підтримка революц. масо¬ 
вих виступів пролетаріату. Ленін¬ 
ський маніфест мав велике міжнар. 
значення. Він дав революціо¬ 
нерам усього світу конкретну про¬ 
граму дій в умовах війни, що роз¬ 
горнулася. В. О. Кондратюк. 
МАНІХЕЙСТВО — релігійне 
вчення, що виникло в 3 ст. на 
Близькому Сході. Сформувалося 
на основі зороастризму, маздеїз- 
му, християнства і гностицизму. 
Назване за ім’ям його напі в леген¬ 
дарного засновника — Мані (бл. 
216 — бл. 277). Виходячи із зоро- 
астрійського дуалізму, М. визна¬ 
вало вічність боротьби двох начал 
— світлого, доброго, духу проти 
темряви, зла, матерії. Представ¬ 
ники М. розглядали світ як вті¬ 
лення зла, а зміст світового роз- 
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Титульні сторінки ук¬ 
раїнських видань праці 
К. Маркса і Ф. Енгель¬ 
са «Маніфест Комуні¬ 
стичної партії* — пер; 
шого видання 1902 і 
видання 1979. 
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М. Ф. Манойло. 

Ц. Л. Мансурова. 

витку вбачали у «врятуванні» ча¬ 
стинок світла, що містяться в душі 
людини, від влади матерії. Засо¬ 
бом досягнення цієї мети вважали 
крайній аскетизм. Ідеї боротьби 
проти царства темряви приваблю¬ 
вали експлуатовані маси, і М. 
швидко поширилося в ряді країн 
Азії й Європи. Але оскільки воно 
закликало до аскетизму, а не до 
активної боротьби, то з часом ви¬ 
родилося в незначну містичну сек¬ 
ту. Дуалістичні ідеї М. про бороть¬ 
бу добра і зла були одним з джерел 
віровчення павлікіан, богомилів. 
катарів, альбігойців та ін. 
МАНІЯ (грец. цосуіа — безум¬ 
ство, нестяма, захопленість), ма¬ 
ніакальний синдром — психічний 
розлад, що характеризується пси¬ 
хічним та руховим збудженням 
з невмотивовано підвищеним на¬ 
строєм, балакучістю та ідеями ве¬ 
личності тощо. М. буває при ма¬ 
ніакально-депресивному психозі, 
ряді ін. захворювань мозку (про¬ 
гресивному паралічі, старечому 
психозі, шизофренії, інфекційних 
і інтоксикаційних захворюваннях 
тощо) та його травмах У побуті 
збереглися такі визначення М., як 
М. величності, М. переслідування. 
Людину, яка має певний хвороб¬ 
ливий потяг (;клептоманія, ерото¬ 
манія, піроманія), наз. маніяком. 
М А Н КІН Валентин Григорович 
(н. 19.VIII 1938, с. Білокоровичі 
Олевського р-ну Житомир, обл.) — 
укр. рад. спортсмен-яхтсмен (Ки¬ 
їв). Засл. майстер спорту (з 1968). 
Член КПРС з 1967. Олімпійський 
чемпіон у класі «Фіни* (1968), 
в класі «Темпест» (1972) і в класі 
«Зірковий» (1980), чемпіон світу 
в класі «Темпест» (1973). Бага¬ 
торазовий чемпіон СРСР (1959— 
78). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін. 
орденами. 
МАНН (Мапп) Генріх (27.III 
1871, Любек — 12.III 1950, Санта- 
Моніка, Каліфорнія) — нім. пись¬ 
менник. Брат Т. Манна. З 1933 
жив в еміграції (Франція, США). 
Друкуватися почав 1893. Найвідо- 
міші твори: сатиричні романи 
«Земля обітована» (1900), «Учи¬ 
тель Гнус» (1905), трилогія «Імпе¬ 
рія» («Вірнопідданий», 1914; «Бід¬ 
няки», 1917; «Голова», 1925), істор. 
дилогія «Молоді літа короля Ген¬ 
ріха IV» (1935), «Зрілі літа короля 
Генріха IV» (1938). У 30-х рр. М.— 
активний діяч антифашист, руху, 
зближується з Компартією Німеч¬ 
чини, поділяє ідеї соціалістич. гу¬ 
манізму, що дістало вираження в 
художніх творах і публіцистичних 
книгах «Дух і дія» (1931), «Не¬ 
нависть» (1933), «Настане день» 
(1936), «Мужність» (1939), «Огляд 
століття» (1946) та ін. Борець за 
дружбу і мир між народами, М. 
прихильно ставився до СРСР. У 
1949 обраний першим президентом 
Нім. академії мистецтв (НДР). 
Помер напередодні повернення на 
батьківщину. В 1961 прах М. пе¬ 
ревезено в НДР (Берлін). 
Те.: Укр. перек л.— Вірнопідда¬ 
ний. К., 1969; Молоді літа короля 
Генріха IV. К., 1980; Рос. перек л. 
— Сочинения, т. 1—8. М., 1957—58 
Літ.: Серебров Н. Н. Генрих Манн. 
М., 1964; Брандис Е. П., Дмитриева 
Г. П. Генрих Манн. Биобиблиографи- 
ческий указатель. М., 1957. 

Н. М. Матузова. 

МАНН (Мапп) Том (15.ІУ 1856, 
Фолсгілл, графство Уорікшір — 
13.III 1941, Грассінгтон, графство 
Йоркшір) — діяч робітн. руху 
Великобританії, один із заснов¬ 
ників Компартії Великобританії 
1920. В 1866—70 працював у шах¬ 
тах. У 1889 — один з організаторів 
страйку лондонських докерів. 
Діяч С.-д. федерації (засн. 1884). 
Брав участь у створенні Незалеж¬ 
ної робітн. партії (1893). У 1901— 
10 жив в Австралії і Новій Зе¬ 
ландії, де брав активну участь у 
робітн. і профспілковому русі. 
З 1916 — член Брит. соціалістичної 
партії. В 1918—20 М.— один з ор¬ 
ганізаторів боротьби робітників 
проти антирад. інтервенції. 
МАНН (Мапп) Томас (6.VI 1875, 
Любек — 12.VIII 1955, Цюріх) — 
нім. письменник. Брат Г. Манна. 
З 1933 жив в еміграції (Швейца¬ 
рія, США, знову Швейцарія). Пер¬ 
ша зб. новел — «Маленький пан 
Фрідеман» (1898). У романах 
«Будденброки» (1901), «Чарівна 
гора» (1924), істор. тетралогії на 
біблійні теми «Йосиф та його бра¬ 
ти» (1933—43), романах «Лотта 
у Веймарі» (1939), «Доктор Фаус- 
тус» (1947), «Пригоди авантю¬ 
риста Фелікса Круля» (ч. 1, 1954) 
та новелах викривав бурж. суспіль¬ 
ство, відобразив кризу його куль¬ 
тури, багато уваги приділяв проб¬ 
лемам мистецтва, відстоював ідеї 
гуманізму, демократії, прогресу. 
Був активним антифашистом, 
борцем за мир, закликав до друж¬ 
би з СРСР. Після 1945 виступав 
проти відродження західнонім. мі¬ 
літаризму. Нобелівська премія, 
1929. 
Те.: Укр. пере кл.- Будденбро¬ 
ки. К., 1973; Трістан. Новели. К., 
1975; Рос. перек л.— Собрание 
сочинений, т. 1—10. М., 1959—61. 
Літ.: Адмони В. Г., Сильман Т. И. 
Томас Манн. Л., 1960; Федоров А. А. 
Творчество Томаса Манна. М., 1960; 
Русакова А. В. Томас Манн в поисках 
нового гуманизма. Л., 1969; Жито- 
мирская 3. В. Томас Манн. Биобиб- 
лиографический указатель. М., 1956. 

Н. М. Матузова. 
МАНН (Мапп) Хорас (4.У 1796, 
Франклін, пгг. Массачусетс — 
2.^111 1859, Йєллоу-Спрінгс, пгг. 
Огайо) — амер. педагог й громад, 
діяч. У ЗО—40-х рр. очолив про¬ 
гресивний громадсько-пед. рух за 
поліпшення шкільної справи, який 
виник у США під впливом вимог 
робітн. класу ввести безплатну й 
заг. освіту. В 1837—48 очолював 
створене за його ініціативою Бю¬ 
ро в справах освіти шт. Массачу¬ 
сетс, 1848—53 був членом конгре¬ 
су США від цього штату. Сусп. і 
пед. поглядам М. притаманні гу¬ 
манізм і демократизм. Відстоював 
право кожної особистості на свобо¬ 
ду й освіту незалежно від раси, 
національності й майнового стану. 
Свої пед. ідеї пропагував через за¬ 
снований ним перший пед. журнал 
у США «Соштоп ЗсЬооІ Іоигпаї» 
(виходив у Бостоні 1838—52). 
МАННА (грец. цаууа, з давньо- 
євр.) — 1) Застиглий сік, що ви¬ 
тікає при ушкодженні кори дея¬ 
ких рослин (ясена манного, тама¬ 
риксу, верблюжої колючки та ін.). 
Має жовтий колір, містить цукри, 
спирт маніт. Застосовується як 
проносний засіб. 2) Назва деяких 
лишайників [Азрісіїіа (Ьесапога) 

езсиїепіа та ін.], поширених в сте¬ 
пах і напівпустелях Пд.-Сх. Євро¬ 
пи, Пд.-Зх. Азії і Пн.-Сх. Афри¬ 
ки. їхня слань має вигляд невели¬ 
ких горбкуватих не прикріплених 
до субстрату грудочок, що легко 
переносяться вітром, іноді на ве¬ 
ликі відстані. При цьому виникає 
уявлення, ніби вони падають з не¬ 
ба. В деяких випадках М. викори¬ 
стовувалася людиною в їжу. Це 
все дало привід до виникнення біб¬ 
лійної легенди «про небесну ман¬ 
ну». М. наз. і зернівки лепешняка, 
що їх іноді також вживають в 
їжу. 
М АННЕРГЕЙМ (МаппегЬеіт) 
Карл Густав Еміль [4 (16)^1 1867, 
Вільняс, побл. м. Турку — 28.1 
1951, Лозанна, Швейцарія] — 
держ. і військ, діяч Фінляндії, 
маршал (з 1933), барон. У 1889— 
1917 служив у рос. армії. З 1918 
очолив білофін. армію, яка за до¬ 
помогою кайзерівської Німеччини 
придушила Фінляндську револю¬ 
цію 1918. В грудні 1918 — липні 
1919 — регент Фінляндії, з 1931 — 
голова Ради держ. оборони. В 1939 
—40 і 1941—44 — головнокоман¬ 
дуючий фін. армією у війнах проти 
СРСР. У серпні 1944 — березні 
1946 — президент Фінляндії. Під 
тиском демократичних сил вийшов 
у відставку. 
«МАННЕРГЕЙМА ЛІНІЯ» - 
система кол. фінських довгочасних 
військ, укріплень на Карельсько¬ 
му перешийку за 32 км від Ленін¬ 
града. Споруджена 1927—39 за до¬ 
помогою зх.-європ. імперіалістів як 
плацдарм для нападу на Рад. 
Союз. Названа за прізвищем К. Г. 
Маннергейма. «М. л.» мала заг. 
протяжність 135 км, глибину до 
90 км. Всього на «М. л.» було зве¬ 
дено понад 2 тис. вогневих споруд. 
«М. л.» двічі проривали рад. вій¬ 
ська — під час радянсько-фінлянд¬ 
ської війни 1939—40 та Великої 
Вітчизняної війни Радянського 
Союзу 1941—1945. Пізніше всі її 
оборонні споруди були знищені. 
МАНдЗА, С6Н1206 — моносаха- 
рид з групи гексоз, ізомер глюкози. 
Входить до складу природних 
складних вуглеводів — мананів. 
М. добре розчинна у воді, солодка 
на смак. При окисленні М. утво¬ 
рюється манонова, а потім моноса- 
харна к-та, при відновленні — шес¬ 
тиатомний спирт маніт. М. збро¬ 
джується дріжджами. М. виявлено 
як у тваринних, так і в рослинних 
організмах (входить до складу 
сироватки крові, слизу кишечника, 
білків слини, рідини суглобів, бак¬ 
теріальних полісахаридів, плодів 
багатьох рослин). 
МАНбЙЛО Микола Федорович 
(н. 8.XII 1927, с. Манили, тепер 
Валківського р-ну Харків, обл.) — 
укр. рад. співак (баритон), нар. 
арт. СРСР (з 1976). Член КПРС з 
1973. В 1960 закінчив Харків, 
консерваторію (клас П. Голубева). 
З 1958 — соліст Харків, театру 
опери та балету ім. М. В. Лисенка. 
Партії: Остап («Тарас Бульба» 
Лисенка), Губанов («Комуніст» 
Клебанова), Князь («Чародійка» 
Чай ковсь кого), Демон, Ріголетто 
(однойменні опери А. Рубінштейна 
і Верді), Яго («Отелло» Верді), 
Лістрат («В бурю» Хрєнникова), 
Кіазо («Даїсі» Паліашвілі). Депу¬ 
тат Верховної Ради УРСР 9—10 
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скликань. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
МАНСЗМЕТР (від грец. цаубд — 
нещільний, рідкий І ЦЄІрЄО) — ви¬ 
мірюю) — прилад, яким вимірю¬ 
ють тиск рідини, газу або пари. 
Основою вимірювальної системи 
М. є чутливий елемент — первин¬ 
ний перетворювач тиску. В мех. 
М. (мал.) таким елементом слу¬ 
жить трубка, поршень, мембрана 
або ін. тіло, яке сприймає вимірю¬ 
ваний тиск, в рідинних М.— стовп¬ 
чик рідини (ртуті, масла та ін.), 
що зрівноважує цей тиск. Дія 
електр. манометрів грунтується на 
зміні електр. властивостей (напр., 
електр. опору) чутливого елемента 
залежно від вимірюваного тиску. 
Є також М. іонізаційні, теплові, 
радіометричні та ін. М. бувають 
з шкалою і без шкали (з уніфіко¬ 
ваними пневматичними або електр. 
вихідними сигналами). Ними ви¬ 
мірюють атм. тиск (див. Анероїд, 
Барометр), тиск розріджених га¬ 
зів (див. Вакуумметр), абсолют¬ 
ний, надлишковий тиск, а також 
різницю (перепад) двох тисків, 
більших за атмосферний. 

М. П. Лисиця. 
МАНОРИК Андрій Васильович 
(1.ІХ 1921, с. Вербівка Погреби- 
щенського р-ну Війн. обл.— 25.VI 
1974, Київ) — укр. рад. рослино- 
знавець-фізіолог, доктор біол. наук 
(з 1970), професор (1971), чл.- 
кор. АН УРСР (з 1973). Закінчив¬ 
ши Уманський с.-г. ін-т (1948), 
до 1951 працював викладачем Боб- 
рицького с.-г. технікуму (Черкас, 
обл.). З 1951 — в Ін-ті фізіології 
рослин і агрохімії АН УРСР. З 
1957 —• заступник директора, а з 
1973 — директор Ін-ту фізіології 
рослин АН УРСР. Дослідження і 
наук, праці присвячені біологічно 
активним речовинам органічних 
добрив та симбіотичній фіксації 
азоту бобовими рослинами. Нагоро¬ 
джений орденом 4Знак Пошани», 
медалями. Д. М. Гродзінський. 
МАНСАР (Мапзагі) Фі >ансуа (23.1 
1598, Париж — 23.IX 1666, там же) 
— франц. архітектор. М.— один із 
перших представників франц. 
класицизму 17 ст. Серед споруд — 
замок у Блуа (перебудова 1635— 
38), палац Мезон-Лаффіт (1642— 
50), церква Валь-де-Грас (1645— 
46), готель Карнавале (перебудо¬ 
ва 1660—61), обидві — в Парижі. 
Учнем М. був його внучатий пле¬ 
мінник Ж. Ардуен-Мансар. 
МАНСАРДА (франц. шапзагсіе) — 
приміщення, переважно житлове, 
розташоване на горищі будинку й 
утворене схилами високого даху. 
Назва походить від імені франц. 
арх. Ф. Мансара й Ж. Ардуена- 
Мансара, які вперше застосували 
мансарди. Іл. с. 353. 
МАНСІ — народ, корінне населен¬ 
ня Ханти-Мансійського автоном¬ 
ного округу Тюмен. обл. РРФСР. 
Чисельність — 7,6 тис. чол. (1979, 
перепис). Мова — мансійська, 
угорської групи (див. Мансійська 
нова). За релігією з поч. 17 ст. 
вважалися православними, але 
зберігали різні дохристиянські ві¬ 
рування (зокрема, шаманство). 
М. сформувались у 1-му тис. н. е. 
в процесі злиття угрів, які прий¬ 
шли з Пд., з давніми племенами 
Зауралля. М. споріднені з змита¬ 
ми. В писемних джерелах відомі 

з 11 ст. під назвою «югри» (ра¬ 
зом з хантами), аз 14 ст.— під наз¬ 
вою «вогуличі», чвогули». Осн. 
заняття — рибальство, мисливство, 
частково оленярство, а також зем¬ 
леробство, тваринництво і хутрове 
звіроводство; частина М. працює 
в промисловості. 
МАНСГЙСЬКА МбВА, вогуль¬ 
ська мова — мова народу мансі. 
Належить до угорської групи фін¬ 
но-угорських мов. Говорить нею бл. 
3,8 тис. чол. (1979, перепис). У 
М. м. виділяється кілька груп 
діалектів. Літ. М. м. сформува¬ 
лася на основі сосьвинського діа¬ 
лекту. Характерні риси: розрізню¬ 
вання довгих і коротких голосних, 
наявність категорій числа (одни¬ 
ни, множини й двоїни), відмінка й 
присвійності імен, категорії роду 
немає. Порядок слів у реченні ста¬ 
лий. Писемність 1931—37 на базі 
лат. алфавіту, з 1937 — на основі 
російського. 
Літ.: Ромбандеева Е. И. Мансийский 
(вогульский) язьїк. М., 1973; Ром¬ 
бандеева Е. И. Синтаксис мансийско- 
го (вогульского) язьїка. М., 1979. 
МАНСІСІДОР (Мапсізісіог) Хосе 
(20.ІУ 1895, Веракрус — 2.ІХ 
1956, Монтеррей) — мекс. пись¬ 
менник і громад, діяч. Учасник ре¬ 
волюції 1910—17. В 30-і рр. очо¬ 
лював групу прогрес, діячів л-ри 
«Нов’ємбре» (-«Листопад»). У 1935 
став президентом Ліги революц. 
письменників і художників Мексі- 
ки. У романах < Заколот» (1931), 
<Червоне місто» (1932) викривав 
реакц. генеральські заколоти, пока¬ 
зував боротьбу мекс. пролетарів. 
У 1937 відвідав СРСР, опублікував 
кн. нарисів 4120 днів». Подіям 
нац.-революц. війни ісп. народу 
1936—39 присвятив повість 4 Про 
одну іспанську матір» (1938). Ро¬ 
мани 4Роза вітрів» (1941), 4Кордон 
біля моря» (1953) — про мекс. 
революцію й боротьбу народу про¬ 
ти інтервенції СІЛА 1914. Один із 
зачинателів мекс. 4роману про ре¬ 
волюцію». Автор книг про К. Марк¬ 
са, В. І. Леніна, М. Горького, 
А. Барбюса. 
Те.: Укр. перек л.— Тео. 4Все- 
світ», 1959, № 3; Рос. перек л.— 
Роза ветров. М., 1953; Границя у моря. 
Л., 1958: Ее звали Катали на. М., 
1963. , В. С. Харитонов. 
МАНСУРОВА (справж. прізв. — 
Воллерштейн) Цецілія Львівна 
[8 (20). III 1897, Москва — 22.1 
1976, там же] — російська радян¬ 
ська актриса, нар. арт. СРСР (з 
1971). Закінчила юридичний ф-т 
Київ, ун-ту. З 1919 — студентка, 
потім — актриса Моск. драм, сту¬ 
дії Євг. Вахтангова (з 1926 — театр 
ім. Євг. Вахтангова). Ролі: Аркаді- 
на (4Чайка» Чехова), Шурка (4Єгор 
Буличов та інші» Горького), Ксенія 
(4 Розлом» Лавреньова), Туран- 
дот (4 Принцеса Турандот» Гоцці), 
Роксана (4Сірано де Бержерак» 
Ростана). З 1925 викладала в уч-щі 
(з 1939 — ім. Б. В. Щукіна) при 
театрі ім. Євг. Вахтангова (профе¬ 
сор з 1946). Нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 
МАНТенЬЯ (Мапіевпа) Андреа 
(1431, Ізола-ді-Картуро, Венето — 
13.IX 1506, Мантуя) — італ. жи¬ 
вописець і гравер доби Ранньо¬ 
го Відродження. Навчався [1441 
(?) — 1448] в Падуї у Ф. Скварчо- 
не. Творчість М. позначена риса¬ 

ми античного мистецтва [розписи 
капели Оветарі в церкві Ереміта- 
ні в Падуї, 1449—55; триптих для 
церкви Сан-Дзено Маджоре у Ве¬ 
роні, 1457—59; розписи 4 Камери 
дельї Спозі» в замку в Сан- 
Джорджо Мантуї, 1474; компози¬ 
ції для кабінету Ізабелли д’Есте 
(4Парнас», 1497) та ін.]. Карти¬ 
ни і гравюри М. зберігаються в 
Дуврі, Дрезденській картинній га¬ 
лереї та ін. зібраннях. 
Літ.: Николаева Н. Андреа Манте¬ 
нья. М., 1980. 
МАНТИКА [грец. цссутіхіі (те^уті) 
— мистецтво віщування] — псевдо¬ 
мистецтво відгадування сучасного 
і майбутнього (див. Ворожіння). 
МАНТЙСА [лат. тапііз (з)а — до¬ 
даток] — дробова частина десятко¬ 
вого логарифма числа. Так, М. 
1§ ЗО = 1,4771... є число 0, 4771... 
М. звичайно знаходять, вико¬ 
ристовуючи таблиці логарифмів 
або логарифмічну лінійку. 
МАНТІЯ (від грец. цссутіоу— по¬ 
кривало, кирея) — широкий дов¬ 
гий одяг у вигляді плаща, який 
одягають поверх іншого одягу; 
парадний одяг монархів, римського 
папи, вищих служителів право¬ 
славної церкви. В деяких країнах 
М. одягають судді та адвокати, 
в урочистих випадках — члени 
наук, т-в та академій, особи, яким 
присвоєно вчений ступінь. 
МАНТІЯ в біології — 
1) Складка шкіри у деяких безхре¬ 
бетних тварин, що охоплює усе 
їхнє тіло або його частину. Власти¬ 
ва молюскам, плечоногим, вусоно- 
гим ракам. М. в більшості випад¬ 
ків виділяє речовину, що утворює 
зовн. скелет тварин. Між М. і 
власне тілом знаходиться мантійна 
порожнина. М. у водяних тварин 
звичайно вистелена миготливим 
епітелієм, рух війок якого створює 
течію води через мантійну порож¬ 
нину. З цією течією надходять не¬ 
обхідні для життя тварин речови¬ 
ни і виносяться продукти обміну. 
У деяких черевоногих молюсків в 
стінках М. розгалужуються крово¬ 
носні судини, утворюючи т. 3. 
легені. У головоногих молюсків М. 
мускулиста; вона сприяє викидан¬ 
ню струменя води з мантійної по¬ 
рожнини через спец, отвір назовні, 
чим забезпечується реактивний рух 
тварин. 2) М., або туніка — 
один або кілька зовн. шарів клітин 
твірної тканини (меристеми) ко¬ 
нуса наростання рослин. З М. 
диференціюються епідерміс та пер¬ 
винна кора рослин. 
МАНТІЯ ЗЕМЛГ — внутрішня 
оболонка Землі, одна з геосфер, 
що розташована між земною корою 
і ядром Землі. Від земної кори 
відмежована Мохоровичича по¬ 
верхнею. Нижня межа М. 3. про¬ 
ходить на глибині бл. 2900 км, де 
швидкість поширення поздовж¬ 
ніх сейсмічних хвиль зменшується 
від 13,6 до 8,1 км/с. Розрізняють 
верхню мантію і нижню мантію. 
Відомості про речовинний склад 
М. 3. одержують, досліджуючи 
продукти вивержень вулканів. Про 
структуру її роблять висновки на 
підставі швидкості поширення сей¬ 
смічних хвиль, яка залежить від 
густини речовини М. 3. У складі 
верхньої мантії переважають крем¬ 
ній і магній. Нижня мантія більш 
збагачена важкими елементами, 

МАНТІЯ ЗЕМЛІ 

Ф. Мансар. Палац Ме¬ 
зон-Лаффіт поблизу 
Парижа. 1642—50. 

А. Мантенья. Свята ро¬ 
дина зі святою Єли¬ 
заветою й маленьким 
Іоанном. Між 1495 та 
1500. Дрезденська кар¬ 
тинна галерея. 

Механічний (трубчас¬ 
тий) манометр: 
1 — шкала; 2 — стріл¬ 
ка; З — чутливий еле¬ 
мент (трубка); 4 — ва¬ 
жіль передавального 
механізму; 5 — . пере¬ 
давальний механізм. 
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Д. 3. Мануїльський. 

С. А. Мануйлович. 

Дж. Манцу. 

речовинний склад її близький до 
складу заліз, метеоритів. На дум¬ 
ку деяких дослідників, М. 3. пе¬ 
ребуває у твердому стані і змінює 
свої фізико-механічні властивості 
залежно від зміни температури і 
тиску; інші вважають, що вона 
перебуває в стані дуже стиснутої 
рідини. Виливи лави при вулканіч¬ 
них виверженнях свідчать, що ре¬ 
човина М. 3. якщо не повністю, 
то частково знаходиться в рідинно¬ 
му стані. Про рідинний стан речо¬ 
вини окремих її ділянок свідчать 
також сейсмометричні дані. Темпе¬ 
ратура і тиск М. 3. змінюються з 
глибиною. Вважають, що під зем¬ 
ною корою тиск бл. 1,3—1,4 млн. 
ат, причому під океанічною корою 
тиск значно менший, ніж під кон¬ 
тинентальною. Т-ра нижніх гори¬ 
зонтів М. 3., на думку різних до¬ 
слідників, від 1500 до 10000°, верх, 
горизонтів — у межах т-р плав¬ 
лення базальтоїдних гірських по¬ 
рід (1000—1300°). Електропровід¬ 
ність М. 3. збільшується з глиби¬ 
ною. Вивчення фіз. стану речовини 
і геохім. процесів, що відбувають¬ 
ся в М. 3., має велике наук, і прак¬ 
тичне значення. З цими процесами 
пов’язані тектонічні рухи зем¬ 
ної кори і утворення родовищ за¬ 
ліз. і мідних руд, золота, платини, 
алмазів тощо. Див. також Земля. 
Літ.: Магницкий В. А Внутреннее 
сіроение и физика Земли. М., 1965; 
Бугаевский Г. Н. Сейсмологические ис- 
следования неоднородностей мантии 
Земли. К., 1978; Субботин С. И. Во- 
аросьі гравиметрии, исследования зем- 
ной корьі и мантии. теория тектогене- 
за. К., 1979. „ І. І. Чебаненко. 
МАНТУ РЕАКЦІЯ, туберкулі¬ 
нова проба —одна з алергічних 
(див. Алергія) діагностичних проб, 
яка дає можливість встановити, що 
людина в минулому перенесла ту¬ 
беркульозну інфекцію або щойно 
почала хворіти на туберкульоз. 
Запропонована М. р. франц. вче¬ 
ним Ш. Манту (1908). Внутрішньо- 
шкірно вводять розчин туберкулі¬ 
ну в ділянці плеча або передпліччя. 
Позитивною реакція вважається 
тоді, коли на місці введення вини¬ 
кає інфільтрація шкіри (червона 
припухлість). 
МАНУ ЗАКОНИ (санскр. Мана- 
вадхармашастра) — стародавній ін¬ 
дійський збірник релігійних, мо¬ 
ральних, політичних та правових 
настанов; найзначніший із збірни¬ 
ків дхармагиастри. Складання М. 
з. інд. традиція приписує міфіч¬ 
ному родоначальникові людей Ма¬ 
ну (звідси назва). Збірник склада¬ 
ється з 2650 двовіршів (шлок), 
поділених на 12 розділів. Написа¬ 
ні вони відповідно до системи по¬ 
глядів і реліг. догматів брахманіз¬ 
му представниками однієї з брах¬ 
манських шкіл (бл. 2 ст. до н. е.— 
1 ст. н. е.). Класову спрямова¬ 
ність М. з. особливо яскраво 
виявляють кримінальні та цивільні 
норми. Так, за вчинення одного й 
того самого злочину представників 
нижчих каст карали тавруванням 
і стратою, а брахмани тільки спла¬ 
чували штраф. 
МАНУЇЛЬСЬКИЙ Дмитро Заха¬ 
рович [21.IX (З.Х) 1883, с. Святець, 
тепер Мануїльське Теофіпольсь- 
кого р-ну Хмельн. обл.— 22.11 
1959, Київ] — радянський парт, 
і держ. діяч, академік АН УРСР 
(з 1945). Член КПРС з 1903. Н. в 

сім’ї волосного писаря. В 1903 
навчався в Петерб. ун-ті, закін¬ 
чив юрид. ф-т Сорбонни (Фран¬ 
ція, 1911). Один з організаторів 
Кронштадтського повстання (1906) 
і Свеаборзького повстання 1906, 
за що його заарештовано і засу¬ 
джено до заслання. Втік з Вологод¬ 
ської тюрми до Києва, де нелегаль¬ 
но працював у військ, орг-ції біль¬ 
шовиків. У 1907 — член Київ, к-ту 
РСДРП. У 1907—12 — в емігра¬ 
ції у Франції, одзовіст, входив у 
групу « Вперед». У 1912—13 прово¬ 
див парт, роботу в Петербурзі й 
Москві, потім знову в еміграції. В 
травні 1917 повернувся в Росію, 
входив до орг-ції <міжрайонців>, 
на VI з’їзді РСДРП(б) прийнятий 
у партію більшовиків. У жовтні 
1917 — член Петрогр. ВРК. З груд¬ 
ня 1917 — член колегії Наркомпро- 
ду РРФСР. З 1918 на Україні — 
член Тимчасового Бюро ЦК 
КП(б)У, Всеукрревкому, нарком- 
зем УРСР. У грудні 1921 — пер¬ 
ший секретар ЦК КП(б)У, редак¬ 
тор газ. «Коммунист». З 1921 — 
член ВККІ. З 1922 працював у Ко¬ 
мінтерні: з 1924 — член Президії, 
1928—43 — секретар Виконкому 
Комінтерну. В 1942—44 працював 
у ЦК ВКП(б) і в Гол. політ, управ¬ 
лінні Червоної Армії. В 1944— 
53 — заст. Голови Раднаркому (з 
1946 — Ради Міністрів) УРСР, 
1944—52 — одночасно міністр за- 
корд. справ УРСР. Очолював де¬ 
легацію УРСР на багатьох міжнар. 
конференціях і асамблеях. З 1953 
— персональний пенсіонер. На XI 
з’їзді РКП(б) обраний кандидатом 
у члени ЦК, на XII—XVIII з’їз¬ 
дах — членом ЦК партії. На V— 
VIII конференціях, IX, X, XVI 
і XVII з’їздах КП(б)У обирався 
членом ЦК КП(6)У. В 1920—23, 
1949—52 — член Політбюро ЦК 
КП(б)У. Був членом ЦВК СРСР. 
Депутат Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради УРСР 2 і 3-го 
скликань. Автор праць з питань 
стратегії і тактики міжнар. робітн. 
і комуністичного руху. Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, орденом 
Червоної Зірки, медалями. В 
1972 встановлено щорічну премію 
ім. М., яка присуджується АН 
УРСР за видатні наук праці в га¬ 
лузі історії, філософії, д-ви» права. 
Літ.: Зав’ялов Б. М. Дмитро Захаро¬ 
вич Мануїльський. 1967: Суяр- 
ко Л. О. Д. 3. Мануїльський. К., 
1979. В. П. Шевчук 
МАНУЙЛО — перший з відомих 
у літературних джерелах співців 
періоду Київ. Русі. Згадується 
в літопису під 1137 як співець 
«гораздий», тобто визначний (про 
давньорус. співця Бояна згадується 
пізніше в «Слові о полку Ігоре¬ 
вім»). М. прибув до Києва з Греції 
з двома товаришами. Був 
співаком у князя Мстислава, по¬ 
тім став єпископом смоленським. 
МАНУЙЛйВИЧ Софія Андріа- 
нівна [1 (13). 1892, Понорниця, те¬ 
пер смт Коропського р-ну Черніг. 
обл.— 12.VIII 1971, Одеса] — укр. 
рад. актриса, режисер, драматург. 
Дружина С. К. Бондарчука. В 
1917 закінчила Музично-драматич¬ 
ну школу Миколи Лисенка. Одна 
з фундаторів <Молодого театру> 
(Київ), в якому працювала 1916— 
19. В 1919—22 — актриса Жито¬ 
мир. драм, театру, 1922—26 — 

театру <Березіль> (1925—26 — ре¬ 
жисер його Одес. майстерні). Ор¬ 
ганізатор і худож. керівник Одес. 
ТЮГу (1928—30). В 1926-34 ви¬ 
кладач Одес. муз.-драм, ін-ту. 
В 1934—36 працювала в Центр. 
ТЮГу та в Центр, театрі ляльок 
(Москва), 1936—39 — в Микола¬ 
їв. ТЮГу. Ролі: Джоанна («У пу¬ 
щі» Лесі Українки), Берта 
(«Йола» Жулавського), Кандіда 
(«Кандіда» Шоу), Едріта («Горе 
брехунові» Грільпарцера) та ін. 
Серед вистав — «Фріц Бауер» В. 
Селіхової і Н. Сац та ін. Автор 
агітп’єс: «Свято першої борозни», 
«Радіо-сатана», «Змова», «Най¬ 
мит», «Два снопи» (всі — 1930). 

. М. Г. Лабінський, 
МАНУСКРИПТ (лат. тапивсгір- 
Іит, від тапиз — рука і зсгіЬо — 
пишу) — 1) Давні й середньовічні 
рукописи на папірусі, пергамен¬ 
ті, пізніше — папері. 2) Рукопис¬ 
ний твір, на відміну від друкова¬ 
ного. 
МАНУФАКТУРА (від лат. та¬ 
пиз — рука і Гасіига — виготов¬ 
лення) — капіталістичне підпри¬ 
ємство, основане на ремісничій тех¬ 
ніці і поділі праці; стадія розвит¬ 
ку промисловості, що історично 
передувала великій машинній ін¬ 
дустрії. Виникнення М. було під¬ 
готовлене розвитком ремесла, то¬ 
варного виробництва, внутр. і 
зовн. торгівлі, майновим розшару¬ 
ванням селян і ремісників; воно 
прискорювалося первісним нагро¬ 
мадженням капіталу, великими 
географічними відкриттями, ство¬ 
ренням ринку вільної робочої сили. 
Розвинулася з простої кооперації 
М. формувалася двома шляхами — 
об’єднанням в одній майстерні 
робітників різних спеціальностей, 
коли готовий продукт одержували 
механічним з’єднанням самостій¬ 
них часткових продуктів (гете¬ 
рогенна М.), та об’єднанням 
в одній майстерні ремісників однієї 
спеціальності з наступним розчле¬ 
нуванням однорідних робіт на дета¬ 
льніші операції, закріплені за окре¬ 
мими робітниками (органіч¬ 
на М.). У своїй еволюції М. 
пройшла три форми — від роз¬ 
сіяної (підприємець постачав 
ремісникам сировину і знаряддя 
вироби., скуповував у них про¬ 
дукцію і збував її) до центра¬ 
лізованої (наймані робіт¬ 
ники об’єднувалися в майстерні), 
проміжною була мішана М. 
(поєднувалися роботи на дому 
і в майстерні). 
За характером виробничих відно¬ 
син розрізняють кріпосну М. (пра¬ 
ця кріпаків) і капіталістичну (ос¬ 
новану на вільнонайманій праці). 
З серед. 16 ст. М. в Зх. Європі ста¬ 
ла панівною формою капіталістич¬ 
ного вироби. Виникла спочатку в 
містах, які були центрами міжнар. 
торгівлі, в Італії, Голландії, Анг¬ 
лії. В Росії і на Україні з серед. 
17 ст. до 1861 поряд з капіталі¬ 
стичною існували три типи крі¬ 
посних М.: казенні, вотчинні (по¬ 
міщицькі) і посесійні. На Україні 
до мануфактурних підприємств, 
з розвинутим поділом праці, що 
мали водяні двигуни, належали 
залізоробні рудні, поташні буди, 
скляні гути, селітроварні, папір¬ 
ні тощо. М. усіх видів були по¬ 
ширені у ткацькому, шевському, 
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кравецькому, шкіряному, ливар¬ 
ному, соляному, цукроварному та 
ін. виробництвах М. вела до зву¬ 
жування спеціальності (робітник 
мав виконувати одну операцію), 
але разом з тим сприяла зростан¬ 
ню продуктивності праці і поділу 
праці. Спрощуючи трудові опе¬ 
рації, вдосконалюючи інструменти, 
готуючи кадри робітників різних 
спеціальностей, М. створила умо¬ 
ви для переходу до машинної 
стадії розвитку капіталізму (див. 
Промисловий переворот). 

Б. М. Орловський. 
МАНУЦІІ (лат. МапіШиз, італ. 
Мапигіо) — родина італ. видавців 
15—16 ст. 1) Альд Стар¬ 
ший М. (бл. 1450, Бассіано, біля 
Рима —6.ІІ 1515, Венеція)— вида¬ 
вець і друкар, вчений-гуманіст 
епохи Відродження. Заснував 
першу друкарню своєї фірми 1494. 
Видавав переважно грец. класиків. 
У 1500 заснував «Нову академію» 
(на зразок Платонівської), члени 
якої збирали, вивчали й готували 
до друку рукописи античних авто¬ 
рів. 2) Паоло М. (1512—74) — 
син Альда, видавав переважно лат. 
авторів. Всього надруковано 200 ви¬ 
дань. Був професором риторики у 
Венеціанській академії. 3) Альд 
Молодший М.(1547—97)—син 
Паоло, також був професором ри¬ 
торики в Болоньї, Ніцці та Римі. 
Завідував Ватіканською друкар¬ 
нею. Видання М.— альдини, або 
альди (за ім’ям Альда Старшого), 
були дуже поширені в Європі і 
вважалися зразком друкарської 
майстерності. Друкувалися на ви¬ 
сокоякісному папері і пергаменті 
невеликого формату (1/в аркуша). У 
1501 в них уперше застосовано кур¬ 
сивний, або рукописний, шрифт. 
Фірмовий знак на книжках — 
дельфін, що обвиває якір. Знач¬ 
на кількість альдин зберігається 
у провідних б-ках СРСР, зокрема 
в Бібліотеці СРСР імені В. І. Ле¬ 
ніна у Москві — кількасот, у 
Центральній науковій бібліотеці 
АН УРСР — 92. 
МАНЦЕВ Василь Миколайович 
(1889—14.ХІ 1939) — діячреволюц. 
руху в Росії, рад. держ. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1906. Н. 
у Москві. Навчався на юрид. ф-ті 
Моск. ун-ту. Учасник революції 
1905—07. Зазнавав репресій. Учас¬ 
ник Жовтн. збройного повстання 
1917 в Москві. З 1918 — на від¬ 
повідальній роботі в органах 
ЧК — ДПУ, зокрема на Україні 
1921—23 — голова ВУЧК, нарком 
внутр. справ УРСР. З серпня 
1923 — член колегії наркомату 
РСІ і колегії ОДПУ. З 1924 — 
на відповідальній державній ро¬ 
боті. На XII з’їзді партії обраний 
членом ЦКК РКП(б). Був чле¬ 
ном ЦВК СРСР. Нагороджений 
орденом Червоного Прапора, ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
МАНЦУ (Мапгй) Джакомо (н. 
24.ХІІ 1908, Бергамо, Ломбардія) 
— італ. скульптор, почесний член 
АМ СРСР (з 1967). На творчість 
Манцу мали вплив О. Роден і 
М. Россо. Твори: «Жінка в капе¬ 
люшку > (1937), «Кардинал» (1938), 
«Розп’яття з генералом» (1942), 
«Танцівниця^(1954), «Інга» (1956), 
т. з. «Брата смерті» — двері в 
соборі св. Петра в Римі (1947—64). 

М.— автор монумента на честь 
В. 1. Леніна на о. Капрі (1969— 
70). Відомий як живописець, ілюст¬ 
ратор, театр, художник. Викла¬ 
дає в міланській АМ (з 1941) та 
літній Міжнар. АМ у Зальцбурзі 
(з 1955). Міжнар. Ленінська пре¬ 
мія «За вміцнення миру між наро¬ 
дами», 1966. 
Літ.: Джакодіо Манцу. М., 1966 
МАНЧЕНКИ — селище міського 
типу Харківського р-ну Харків, 
обл. УРСР. Залізнична ст. Майсь- 
кий. 1,6 тис. ж. (1980). Люботинсь- 
ка птахофабрика. З заг.-осв. шко¬ 
ли, мед. амбулаторія, клуб, біб¬ 
ліотека. Засн. у 1/ ст. 
МАНЧЕСТЕР — місто в центр, 
частині Великобританії, на тер. 
метрополітенського графства Ве¬ 
ликий Манчестер. Розташований 
на р. Еруелл. Вузол з-ць і автошля¬ 
хів, мор. порт (сполучений з мо¬ 
рем судноплавним Манчестерсь¬ 
ким каналом, прокладеним 1894), 
аеропорт. 490 тис. ж. (1976). Упер¬ 
ше згадується в англ. літописах 
10 ст. До кін. 18 ст.— невеликий 
торг.-ремісничий центр. У резуль¬ 
таті промислового перевороту кін. 
18 ст. М. у 19 ст.— найбільший 
світовий центр бавовняної проми¬ 
словості. 
У 1819 урядові війська розстріля¬ 
ли в М. робітн. мітинг (див. <Пі- 
терлоо>). В ЗО—40-х рр. 19 ст.— 
центр фритредерства. В 1842—44 
і 1850—70 в М. жив Ф. Енгельс. 
М.— один із значних індустр., 
торг.-фінанс. і трансп. центрів 
країни. Гол. галузь пром-сті — 
машинобудування. Виробляють 
електроенерг. устаткування, локо¬ 
мотиви, частини та апаратуру для 
авіа-, автомобілебудування, дви¬ 
гуни, верстати, електронну апара¬ 
туру , текст, машини тощо. Значна 
хім. (вироби, пластмас, синтетич¬ 
них волокон, текст, барвників, 
фарм. виробів), швейна і поліграф, 
пром-сть. Традиційною є текст, 
пром-сть, представлена вироби, 
штучних і обробкою натуральних 
тканин. У М. зосереджені числен¬ 
ні контори пром. і страхових ком¬ 
паній, банки, фондова і торг, бір¬ 
жі. Ун-т. Центр, б-ка. Худож. 
галереї, музей природознавства та 
історії. Архіт. пам’ятки: готичний 
кафедральний собор (бл. 1422— 
1520); класицистичні — біржа 
(1806—09), Атенеум (1837—39); 
неоготична ратуша (1868—77). Ху¬ 
дожня галерея (1824—35; колек¬ 
ція англійського мистецтва 17 — 
19 ст.). 

Манчестер. У центрі міста# 

МАНЧЕСТЕРСЬКА ШКбЛА — 
напрям у буржуазній екон. думці, 
що виник у кінці 30-х рр. 19 ст. 
в Манчестері (Великобританія). 
Засновниками її були англ. еко¬ 
номісти й політ, діячі Р. Кобден 
і Дж. Брайт. М. ш. сформувалася 
в період розквіту бурж. відносин 
домонополістичного капіталізму. 
Відображала інтереси англ. буржу¬ 
азії, яка вимагала повної свободи 
приватнопідприємницької діяль¬ 
ності і обмеження фіскальної ролі 
д-ви. Запозичивши ідеї вчення 
фізіократів і класич. школи політ, 
економії про «свободу торгівлі», 
представники М. ш. розвинули кон¬ 
цепції бурж. підприємництва все¬ 
редині країни і в міжнар. масшта¬ 
бі. За цими концепціями рушійною 
силою екон. розвитку, який нібито 
забезпечує гармонію інтересів чле¬ 
нів суспільства, є повна екон. сво¬ 
бода товаровиробників і конку¬ 
ренції між ними. М. ш. виступала 
проти протекціонізму, за відмі¬ 
ну імпортних мит на хліб, запро¬ 
ваджених у Великобританії в кін. 
18— на поч. 19 ст. в інтересах англ. 
землевласників. Теор. розробки 
М. ш. справили певний вплив на 
внутр. і зовн. екон. політику бурж. 
д-ви, спрямовану проти пережит¬ 
ків феодалізму. З ліквідацією цих 
пережитків значення М. ш. слаб¬ 
шало, в 2-й пол. 19 ст. вона розпа¬ 
лась. Ідеї М. ш. мали послідовни¬ 
ків у ряді країн Зх. Європи і в 
Росії. А. І. Кредісов. 
МАНіЬШИС Йосип Антонович 
[12 (25).XII 1910, с. Мальяковка, 
тепер Метис давсь кого р-ну Мо¬ 
гильовської обл. БРСР] — рад. 
держ. і парт, діяч, доктор екон. 
наук (з 1970). Член КПРС з 1945. 
Н. в сел. сім’ї. В 1938 закінчив 
Ленінгр. автодор. ін-т ім. В. В. 
Куйбишева. В 1938—41 — на інже¬ 
нерних посадах у Києві, Бердиче¬ 
ві, Ленінграді. В 1941—44 — в Рад. 
Армії, учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—1945. В 1944—47 — 
голова міськплану та заст. голови 
Вільнюського міськвиконкому. В 
1947—50 — голова Каунаського 
міськвиконкому. В 1950—54 — 
міністр будівництва, 1954—55 — 
міністр міського і сільс. будівницт¬ 
ва Лит. РСР. У 1955—67 — сек¬ 
ретар ЦК Компартії Литви. У квіт¬ 
ні 1967 — січні 1981 —голова Ради 
Міністрів Лит. РСР. З 1971 — кан¬ 
дидат у члени ЦК КПРС. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 6—10-го 
скликань. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медалями. 
Автор праць з економіки Литовсь¬ 
кої РСР. 
МАКІЇВСЬКИЙ СКИТ — колиш¬ 
ній православний монастир побли¬ 
зу с. Маняви (тепер Богородчан- 
ського р-ну Івано-Фр. обл.), один 
з осередків боротьби проти унії 
на зх.-укр. землях у 17—18 ст. 
Засн. 1612. Під час польс.-тур. 
війни 1620—21 навколо монастиря 
збудовано кам’яні мури з трьома 
баштами для захисту від нападів 
турків і Крим, гатар. Монастир 
діставав матеріальну допомогу від 
рос. царів, укр. гетьманів, мавзнач- 
ні зем. володіння При М. с. була 
чимала б-ка, значні кошти витра¬ 
чалися на будівництво церков та 
їхнє художнє оздоблення. Цінною 
пам’яткою укр. мистецтва є вико¬ 
наний для М. с. укр. живописцем 

МАНЯВСЬКИЙ 
СКИТ 

Дж. Манцу. Смерть 
Авраама. Ескіз рельє¬ 
фу для «Брат смерті» 
собору св. Петра в 
Римі. Бронза. 1947—64. 

Б’їзна вежа Манявсь- 
кого скиту. 

Мансарда. 

23 уре, т. ь 
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МАНЬЄН 

Б. М. Маньківський. 

Й. Кондзелевичем (з групою майст¬ 
рів) т. з. Богородчанський іконо¬ 
стас (тепер зберігається у Львів, 
музеї укр. мистецтва, іл. див. т. 
5, с. 353). Після загарбання Гали¬ 
чини Австрією (1772) М. с. 1785 
було закрито. В 1980 в М. с. зас¬ 
новано істор.-архітекі. музей. 

В. В, Г рабовецький. 
МАНЬЄН (Ма^піп) Арман (н. 
7.11 1920, Отвіль, кантон Фрібур) 
— діяч комуністичного і робітн. 
руху Швейцарії. Н. в робітн. сім’ї. 
З 1943 — член Компартії Швейца¬ 
рії, з 1944 — Швейцарської партії 
праці (ШПП). В 1947—54 — голо¬ 
ва профспілки робітників маш.- 
буд. і годинникової пром-сті кан¬ 
тону Женева. З 1949—член ЦК, з 
1954 — Політбюро (до 1971 — Ке¬ 
рівний к-т), з 1974 — Секретаріату 
ШПП. В 1954—70 — редактор, 
1972—75 — політ, директор ЦО 
ШПП — газ. <Вуа увріер>. У 1954 
— 60 — член Всесвітньої Ради 
Миру. В 1970 — 78 — політ, сек¬ 
ретар Женевської секції ШПП. З 
травня 1978— ген. секретар ШПП. 
МАНЬЄРЙЗМ (італ. шапіегІБшо, 
від шапіега—манера, стиль) — те¬ 
чія в європейському образотворчо¬ 
му мистецтві та архітектурі 16 ст., 
що відобразила кризу культу¬ 
ри Відродження. Осн. естетичним 
критерієм М. було не наслідуван¬ 
ня природи, а суб’єктивна «внутр. 
ідея» худож. образу, що народжу¬ 
валася в душі художника. Вдаю¬ 
чись до стилістичних нормативів 
творів Мікеланджело, Рафаеля 
іа ін. майстрів Високого Відро¬ 
дження, маньєристи перекручували 
закладену в них гуманістичну суть, 
культивуючи уявлення про ефе¬ 
мерність світу і хисткість людсь¬ 
кої долі, яка перебуває під владою 
ірраціональних сил. Маньєристич- 
не мист. було поширене гол. чин. 
серед придворних кіл. Найбільше 
розповсюдження М. набув у мист. 
Італії. Для живопису і графіки М. 
(Понтормо, Россо Фйорентіно, Бек- 
кафумі, Парміджаніно, Бронзіно 
та ін.) характерні гострі колорис¬ 
тичні й світлотіньові дисонанси, 
напруженість й ускладненість рит¬ 
мів, видовженість пропорцій; з 
40-х рр. 16 ст. все більше поши¬ 
рюються холодна, « академічна» 
абстрагованість й еклектизм обра¬ 
зів (Дж. Вазарі, Ф. Цуккарі, Дж. 
П. Ломаццо, які виступали й як 
теоретики мист.). Принципи М. 
мали місце і в скульптурі (Б. Ам- 
манаті, Б. Челліні, Джамболонья, 
Б. Бандінеллі та ін.) та архітекту¬ 
рі (Б. Буонталенті, Дж. Вазарі, 
Джуліо Романо та ін.). Діяльність 
італ. майстрів за межами країни, 
а також поширення маньєристич- 
ної графіки сприяли перетворенню 
М. в заг.-європ. явище. На рубежі 
16 і 17 ст. на зміну М. приходить 
стиль барокко. В літературознав¬ 
стві поняття «маньєризму» як 
стилю не дістало чіткого визначен¬ 
ня. Тут його звичайно застосову¬ 
ють до літ. творів 16—17 ст., 
які відзначаються витонченою 
ускладненістю або химерною гро¬ 
тескові стю манери. 
Літ.: Аникст А. А. Концепция манье- 
ризма в искусствознании XX в. В кн.: 
Советское искусствознание 76, в. 2. 
М., 1977. М. М. Соколов. 
МАНЬКГВКА — селище міського 
типу Черкас, обл. УРСР, райцентр, 

за 5 км від залізнич. ст. Поташ. 
7,7 тис. ж. (1980). Вперше згаду¬ 
ється в істор. джерелах кін. 16 ст. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
М. у складі Правобережної Укра¬ 
їни возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. З 
1965 М.— с-ще міськ. типу. У се¬ 
лищі — майоліковий, 2 цегельні 
з-ди, райсільгосптехніка, міжколг. 
буд. орг-ція, птахоінкубаторна 
станція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. З заг.-осв., музична 
і спортивна школи, лікарня, полі¬ 
клініка. Будинок культури, З 
клуби, кінотеатр, 6 бібліотек. 
МАНЬКІВСЬКИЙ Борис Микито¬ 
вич (11 (23).ІІІ 1883, м. Козелець, 
тепер Черніг. обл.— 24.XI 1962, 
Київ] — укр. рад. невропатолог, 
дійсний член АМН СРСР (з 1944), 
засл. діяч науки УРСР (з 1943). 
Закінчив мед. ф-т Київ, ун-ту 
(1910). З 1922—59 — зав. кафед¬ 
рою Київ. мед. ін-ту. У 1926— 
60 — також наук, керівник органі¬ 
зованого ним Київ. н.-д. психонев¬ 
рологічного ін-ту і зав. кафедрою 
Київ, ін-ту удосконалення лікарів. 
У 1959—62 — зав. відділом віко¬ 
вих змін нервової системи Герон- 
тологіі інституту АМН СРСР. 
Праці М. присвячені нервовим за¬ 
хворюванням, пов’язаним зі змі¬ 
нами реактивності цілісного орга¬ 
нізму , розсіяному склерозу, нейро- 
інфекціям, вивченню пухлин го¬ 
ловного мозку, проблемам судин¬ 
ної патології головного мозку тощо. 
Створив неврологічну школу на 
Україні. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Літ.: Маньківський М. Б., Пеньок 
Н. В. Б. М. Маньківський. К., 1975. 
МАНЬКГВСЬКИЙ Микита Бори¬ 
сович [н. 11 (24).XII 1914, Київ] — 
укр. рад. невропатолог, засл. діяч 
науки УРСР (з 1978), доктор мед. 
наук (з 1960). Член КПРС з 1942. 
Син Б. М. Маньківського. В 1939 
закінчив Київ. мед. ін-т. В 1948— 
51 — викладач Київ. мед. ін-ту, 
1951—54 — директор Чернів. мед. 
ін-ту. В 1959—65 працював у Київ, 
мед. ін-ті (проректором, зав. ка¬ 
федрою). З 1965 — заст. директора 
по наук, частині й одночасно — зав. 

Маньєризм. А. Маньяско. Похорон 
чені*я. Початок 18 ст. Київський музей 
західного та східного мистецтва. 

відділом у Геронтології інститу¬ 
ті АМН СРСР. Праці М. з проб¬ 
лем клінічної неврології (нейро- 
геронтології і геріатрії), зокрема з 
питань патогенезу, клініки і тера¬ 
пії судинних захворювань голов¬ 
ного мозку у людей похилого віку 
тощо. 
МАНЬКГВСЬКИЙ РАЙОН - у 
зх. частині Черкас, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,8 тис. 
км2. Нас. 42,7 тис. чол. (1980). У 
районі — 31 населений пункт, 

підпорядкований 2 селищним і 
17 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Маньківка. М. р. 
розташований в межах Придні¬ 
провської височини. Корисні копа¬ 
лини: каолін, бутове каміння. Гол. 
річка — Гірський Тікич. Грунти 
чорноземні та опідзолені. Лежить 
у лісостеповій зоні. Ліси (дуб, 
ясен, граб, сосна, ліщина) займа¬ 
ють 5,9 тис. га. Найбільші підпри¬ 
ємства: іваньківські цукр. і спир¬ 
товий, Маньківський майоліковий, 
Буцький прод. товарів заво¬ 
ди. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Маньківка). Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого і тваринництво м’я¬ 
со-мол. напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 58 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 54 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
горох, кукурудза, цукр. буряки, 
картопля, соняшник. Садівництво. 
Розвинуті скотарство, свинарство, 
вівчарство та птахівництво. У М.р. 
— 15 колгоспів, 2 радгоспи, рай¬ 
сільгосптехніка з виробничим від¬ 
діленням. Залізничні станції — 
Поташ і Подібна. Автошляхів — 
242 км, у т. ч. з твердим покриттям 
— 225 км. У районі — 26 заг.-осв., 
музична та художня школи, сільс. 
профес.-тех. уч-ще (смт Буки); 46 
лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 35 
будинків культури і клубів, кіно¬ 
театр, 37 кіноустановок, 35 б-к. 
У М. р. видається газ. «Промінь 
комунізму» (з 1935). 

С. Д. Титоренко. 
МАНЬКб Леонід Якович [17 (29). 
III 1863, Полтава — 16.ІУ 1922, 
Єлизаветград, тепер Кіровоград] — 
укр. актор і драматург. Вчився в 
Полтав. гімназії. Сценічну діяль¬ 
ність почав у аматорському гурт¬ 
ку, працював у рос. трупі Г. Ви- 
ходцева, у трупах М. Кропивни- 
цького (1882 — 98, з перервами), 
М.Старицького (1883—90), Г. Дер¬ 
кача (1892—94), П. Мирова-Бедіо- 
ха (1895—98), О. Суслова (1901- 
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09), Д. Гайдамаки (1911—16) та 
ін. Ролі: Іван Непокритий («Дай 
серцю волю, заведе в неволю» Кро- 
пивницького), Дмитро («Ой не хо¬ 
ди, Грицю, та й на вечорниці» Ста¬ 
риць кого) та ін. Автор п’єс «Нещас¬ 
не кохання», «Розбите щастя», «Що 
посієш, те й пожнеш», «Пройди¬ 
світ > га ін. Б. С. Хлібцевич. 
МАНЬЧЖУРИ (самоназва — 
маньчжу нялма, кит.— маньчжу 
жень, ци жень) — народ, корінне 
населення Пн.-Сх. Китаю, живуть 
переважно в пд. Маньчжурії. 
Чисельність — 4 млн. чол. (1978, 
оцінка). Мова — маньчжурська 
(див. Маньчжурська мова); пере¬ 
важна більшість М. говорить кит. 
мовою. Віруючі М. сповідають 
буддизм і даосизм, поширені та¬ 
кож шаманство і культ предків. 
У 17 ст. консолідувалися в єдиний 
народ і заснували імперію на чолі 
з маньчжурською династією Цін. 
Завоювання цією імперією Китаю 
сприяло мовній і культурно-побу¬ 
товій асиміляції М. китайцями. 
Осн. заняття — землеробство, в 
гірських районах розвинуті лісні 
промисли; частина М. працює в 
промисловості. 
МАНЬЧЖУРІЯ — історичне най¬ 
менування пн.-сх. частини Китаю, 
яке іноді вживають у рос. та укр. 
мовах. Походить від назви ранньо- 
феод. д-ви маньчжурів, заснова¬ 
ної на цій території в 1-й пол. 17 ст. 
В 17 ст. маньчжури завоювали 
весь Китай, Корею, Монголію, в 
18 ст. — Джунгарію, Тібет. Маньч¬ 
журська дин. Цін правила в Китаї 
1644—1912. В 1931—32 М. була за: 
гарбана япон. імперіалістами, які 
створили тут маріонеткову д-ву 
Маньчжоу-го і використали її як 
базу для дальшої агресії проти 
Китаю і підготовки нападу на 
СРСР. В 1945, внаслідок розгро¬ 
му япон. загарбників Рад. Армією, 
М. було визволено і повернено Ки¬ 
таю. У КНР ця територія назива¬ 
ється Дунбей (тобто Північний 
Схід). 
МАНЬЧЖУРОЗАВР (Мапсізсіїи- 
гозаигиз) — велетенський вимерлий 
рослиноїдний плазун з групи тра- 
ходонтів, або качконосих динозав¬ 
рів. Існував у крейдовий період. 
Рештки М. знайдено у верхньо¬ 
крейдяних відкладах долини р. 
Амуру та в Монголії. М. був бл. 
9 м завдовжки, з них голова — бл. 
1 м. М. мав розширений у вигляді 
качиного дзьоба рострум (носова 
частина) — свідчення того, шо М. 
здобував їжу у воді. 
майьчжуро-корЄйські гб- 

РИ — гірська система у Сх. Азії, 
н межах Китаю, Кореї і СРСР. 
Простягаються більше ніж на 
1000 км з Пд. Зх. на Пн. Сх., шир. 
ло 500 км, вис. до 2750 м, вулкан 
Пектусап (Байтоушань). У центр, 
частині гірської системи — базаль¬ 
тове плоскогір’я Чанбайшань. Ро¬ 
довища кам. вугілля, заліз, руд, 
кольорових металів тощо. Клімат 
помірний, мусонного типу. На схи¬ 
лах — хвойні й широколистяні лі¬ 
си. вище — кедровий сланик. 
МАНЬЧЖУРСЬКА МбВА — мо- 
ва маньчжурів. Належить до тун¬ 
гусе-маньчжурських мов. М. м. 
розмовляє нечисленне (переважно 
сільське) населення гол. чин. на 
Пн. Сх. Китаю. Характерні риси: 
сингармонізм, граматична будова в 

основному аналітична. Лексика за¬ 
знала великого впливу кит. і монг. 
мов. Для М. м. використовува¬ 
ли (з поч.17 ст.) монг. алфавіт. М. 
м. створено л-ру. З серед. 17 
до поч. 20 ст. М. м. була (поряд з 
китайською) офіц. мовою Китаю. 
Після Сіньхайської революції її 
витіснила китайська. 
Літ.: Пашков Б. К. Маньчжурский 
язьїк. М., 1963. 
МАНЬ^НІ (Ма^папі) Анна (7.ІІ1 
1908, м. Александрія, Єгипет — 
26.ІХ 1973, Рим) — італ. кіноакт¬ 
риса. Навчалася в школі деклама¬ 
ції в Римі. В кіно — з 1934. Твор¬ 
чість М. пов’язана з італ. неореа¬ 
лізмом. Кращі ролі в італ. філь¬ 
мах: «Рим — відкрите місто» 
(1945), «Депутатка Анджеліна» 
(1947), «Мрії на дорогах» (1948), 
«Найкрасивіша» (1951), «Дикий 
вітер», «Черниця Летіція» (обид¬ 
ва — 1957), «Пекло серед міста» 
(1959), «Мама Рома» (1962). В 
серед. 50-х рр. знімалася в Голлі¬ 
вуді («Татуйована троянда» та 
ін.). В 60-і рр. в драм, театрі зі¬ 
грала гол. роль у виставі «Вовчи¬ 
ця» Дж. Вергі (гастролі в СРСР, 
1965). З 1970 знімалась у телевізій¬ 
них фільмах. 
мАо ДУНЬ (справж. прізв.— 
Шень Яньбін; липень 1896, селище 
Цінчжень, пров. Чжецзян) — кит. 
письменник і громад, діяч. У три¬ 
логії «Затемнення» (1927—28) по¬ 
казав непослідовність дрібної бур¬ 
жуазії в революції 1924—27. Ро¬ 
ман «Веселка» (1930, незакінч.) — 
про дівчину-патріотку, що стала 
на шлях революц. боротьби. Со¬ 
ціальний аналіз кит. дійсності 
поч. 30-х рр. подано в романі 
«Перед світанком» (1933), розгор¬ 
тання збройної боротьби на селі — 
в «Сільській трилогії» (1932—34). 
В роки війни з Японією (1937—45) 
створив «Повість про перший етап» 
(1939), роман «Розпад» (1941) та 
ін. Після подорожі до СРСР (1946 
—47) опублікував дві книги про 
Рад. країну. В період т. з. культур, 
революції зазнав переслідувань. 
Популяризатор рос. і укр. л-р, 
зокрема творчості Т. Шевченка. 
Те.: Укр. аерек л.— Перед сві¬ 
танком. К., 1956; Веселка. К., 1959; 
Рос. аерек л.— Сочинения. т. 1— 
3. М.. 1956. 
Літ.і Федоренко Н. Т. Мао Дунь. 
М., 1956; Сорокин В. Ф. Творческий 
ауть Мао Дуня. М., 1962; Кунин В. В. 
Мао Дунь. Биобиблиографический 
указатель. М.* 1958. /. К. Чирко. 
МАОЇЗМ — ворожа марксизму- 
ленінізму дрібнобурж.-націона- 
лістична течія в Комуністичній 
партії Китаю (КПК). Виникнення 
і формування М. пов’язані з діяль¬ 
ністю кол. голови ЦК КПК Мао 
Цзедуна. Як офіц. ідеологія КНР 
утвердився на поч. 60-х рр. 20 ст. 
На ЇХ (1969) і X (1973) з’їздах 
КПК М. був проголошений «теор. 
основою, що визначає ідеї КПК». 
XI з’їзд (1977) закріпив М. як 
ідейно-політ. платформу КПК. Для 
М. характерні крайній еклектизм, 
суб’єктивізм у теорії й волюнта¬ 
ризм у політиці. Його наріжним 
каменем є антирадянщина. М., іде¬ 
ологія якого ввібрала в себе деякі 
традиційні погляди стародавньої 
кит. філософії, проповідує прин¬ 
ципи «казарменого комунізму», ве¬ 
ли коханьського шовінізму, вико¬ 
ристовує псевдореволюп. гасла в 

демагогічних цілях. Великий вплив 
на М. справили анархізм і троць- 
кізм. М.— різновид сучас. реві¬ 
зіонізму. В галузі філософії М. 
стоїть на позиціях примітивно-ме¬ 
ханістичної діалектики і мета¬ 
фізики (абсолютизація супереч¬ 
ностей, насильства в політиці, суб’¬ 
єктивних факторів у сусп. житті). 
В політ, економії М. намагається 
обгрунтувати волюнтаризм, мілі¬ 
таризацію економіки, консерва¬ 
цію низького життєвого рівня на¬ 
селення з метою створення військо¬ 
во-промислового комплексу в кра¬ 
їні й здійснення політики гегемо¬ 
нізму на міжнародній арені. М. 
фактично заперечує закономір¬ 
ності соціалістичного і комуністич¬ 
ного будівництва, керівну роль 
робітн. класу, підмінює соціалі¬ 
стичну демократію диктатурою 
військ.-бюрократичної верхівки, 
насаджує культ особи і насиль¬ 
ства. М. розглядає світовий рево¬ 
люц. процес насамперед як експорт 
революц. насильства, штучне роз¬ 
палювання збройних дій, запере¬ 
чує існування світової системи со¬ 
ціалізму. Осн. суперечністю су 
часності М. вважає суперечності 
між великими д-вами, а також 
між слабо- і високорозвинутими 
країнами незалежно від їхнього 
соціального устрою. Виходячи з 
хибної тези про неминучість сві¬ 
тової війни, М. виступає проти 
розрядки міжнар. напруженості, 
блокується з найреакційнішими си¬ 
лами імперіалізму. 
Курс на розкол міжнар. робітн. і 
комуністичного руху свідчить про 
повний розрив М. з принципами 
пролет. інтернаціоналізму. Праг¬ 
матичне коректування М., здійс¬ 
нюване керівництвом КНР після 
смерті Мао Цзедуна, не змінило 
його антимарксист., антисоціаліс- 
тичної сутності. Міжнародна На¬ 
рада комуністичних і робітничих 
партій 1969 охарактеризувала М. 
як небезпечну анти марксистську 
течію, пособника імперіалізму и 
антикомунізму. XXV з’їзд КПРС 
відзначив, що політика М. «не 
тільки є абсолютно чужою соціа¬ 
лістичним принципам та ідеалам, 
але по суті стала важливим резер¬ 
вом імперіалізму в його боротьбі 
проти соціалізму» (Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К.. 1976, с. 11). 

Ю. В. Чудодеєв. 
МАОРІ — корінне населення Но¬ 
вої Зеландії. Чисельність — бл. 
280 тис. чол. (1978, оцінка). Мо¬ 
ва — маорійська, належить до 
малайсько-полінезійських мов. За 
релігією М.— християни різних 
віросповідань. До колонізації Но¬ 
вої Зеландії Великобританією (1-а 
пол. 19 ст.) численні племена М. 
жили первіснообщинним ладом, 
який перебував на стадії розкладу. 
Осн. заняття сучас. М.— земле¬ 
робство, тваринництво; частина М. 
працює в пром-сті. Докладніше про 
історію, г-во й культуру М. див. 
Нова Зеландія. 
МАО ЦЗЕДУН (26.XII 1893, с. 
Шаошань, пов. Сянтань, пров. 
Хунань — 9.ІХ 1976, Пекін) — 
кит. політ, і держ. діяч. Н. в 
сім’ї заможного селянина. В 1920 
примкнув до комуністичних гурт¬ 
ків. Член КП Китаю (КПК) з часу 
її заснування (1921). У 1923—25 і 
з 1928 — член ПК КПК. В 1931 на 

МАО ЦЗЕДУН 

Мао Дунь. 

23’ 
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МАПУТУ 

Ж. П. Марат. 

Мапуту. 
Панорама частини 
міста. 

1-му Всекит. з’їзді Рад обраний 
головою ЦВК і Раднаркому Кит. 
Рад. Республіки. З 1933 — член 
Політбюро ЦК КПК, з 1935 —у 
складі Секретаріату ЦК КПК. 
У боротьбі за керівне становище 
в партії виступав проти діячів 
КПК, які відстоювали пролет.- 
інтернаціоналістські позиції. З 
1943 — голова ЦК КПК. З утво¬ 
ренням КНР (1949) — одночасно 
голова Центр, нар. урядової ради 
і Нар.-революц. військ. ради, 
1954—59 — голова КНР і Держ. 
к-ту оборони. В 2-й пол. 50-х рр. 
очолювані М. Ц. націоналістичні 
елементи активізували діяльність 
у керівництві КПК. У внутр. по¬ 
літиці М. Ц. став на авантюрист, 
шлях <казарменого комунізму*, 
що підірвало планові основи соці- 
алістич. будівництва в КНР і при¬ 
звело до кризи нар. г-ва. У зовн. 
політиці М. Ц. проголосив особ¬ 
ливий курс КПК, який характери¬ 
зувався великодерж. шовінізмом, 
антирадянщиною, лінією на роз¬ 
кол міжнар. комуністичного руху 
й світ, системи соціалізму. М. Ц. 
став на шлях ревізії марксизму- 
ленінізму з дрібнобурж., націона¬ 
лістичних, <ліво»-сектантських 
позицій. У 1966 за ініціативою 
М. Ц. в КНР було розгорнуто т. з. 
культурну революцію, спрямовану 
на розгром парт, кадрів, яка 
стала новим етапом у боротьбі за 
зміцнення єдиновладдя М. Ц. 
На поч. 70-х рр. М. Ц. став іні¬ 
ціатором курсу на зближення КНР 
з міжнар. імперіалізмом, насампе¬ 
ред з імперіалістами США По¬ 
літ. практику і теор. діяльність 
М. Ц. (див. Маоїзм) різко засуди¬ 
ли марксистсько-ленінські партії. 

Ю. В. Чудодєбв. 
МАПУТУ (до 1976 — Лоренсу- 
Маркіш) — столиця Мозамбіку. За¬ 
лізнична станція, мор. порт на бе¬ 
резі бухти Делагоа Індійського ок., 
аеропорт міжнар. значення. Бл. 
400 тис. ж. (1976, з передмістями). 
Осн. пром. центр країни — мета¬ 
лообробна, хім., текст., взут., де- 
ревообр. пром-сть; нафтоперероб¬ 
ний з-д, підприємства по вироби, 
цементу тощо. Ун-т, Нац. і Муні¬ 
ципальна б-ки. Ін-т наук, дослі¬ 
джень Мозамбіку, Ін-т досліджень 
бавовнику, Ін-т охорони здоров’я, 
Служба геології та гірничої справи. 
Музей колекцій з етнографії і 
природничої історії. Мор. курорт. 
МАР А — 1) Персонаж слов’ян, 
міфології. В укр. міфології, зо¬ 
крема, М. найчастіше уявляли 
злою потворною жінкою. Як і 

відьма, вона нібито могла оберта¬ 
тися на тварин, рослини, неживі 
предмети й чинити зло людям. Чо¬ 
ловічою паралеллю М. був Мар- 
ник, якого уявляли в образі чорта. 
2) Привид, примара. 
МАРАБУ, воластий лелека (Ьер- 
ЬорГіІиз) — рід птахів род. леле- 
кових ряду лелекоподібних. Довж. 
тіла до 160 см, розмах крил до 
З м. Голова та шия вкриті рідким 
пухом, дзьоб масивний довгий, 
чотиригранний. З шиї звисає во- 
лоподібний горловий мішок — ре¬ 
зервуар для проковтуваної їжі 
(звідки й друга назва). Гніздяться 
на деревах або в очереті, у кладці 
2—4 яєць. Живляться падлом, 
покидьками, іноді дрібними хре¬ 
бетними та безхребетними. З види: 
М. африканський (Ь. сги- 
шепіїегиз), пошир, в Центр. Афри¬ 
ці, М. індійський (Ь. аиЬі- 
из) та М. яванський (Ь. 
Іауапісиз) — в Пд.-Сх. Азії. У 
викопному стані М. відомі з оліго¬ 
цену; в СРСР знайдені у верхньо- 
пліоценових відкладах на тер. 
України (Одеса). 
МАРАЗМ (грец. цараарб^ — ви¬ 
снаження, згасання) — майже пов¬ 
не припинення психічної діяльнос¬ 
ті людини, що супроводиться за¬ 
гальним виснаженням. М. зумов¬ 
люється атрофією кори головного 
мозку. Спостерігається в кінцевій 
стадії старечого недоумства, про¬ 
гресивного паралічу та при дея¬ 
ких ін. захворюваннях центр, нер¬ 
вової системи. 
маракайбо — озеро (лагуна) 
в Пд. Америці, на Пн. Зх. Венесуе¬ 
ли. Лежить на Пд. від Венесуель¬ 
ської зат., з якою сполучене вузь¬ 
кою протокою. Пл. 13,3 тис. км2, 
глиб, до 250 м (у пд. частині). 
Береги низовинні, частково забо¬ 
лочені. Вода в озері солонувата у 
пн. частині й прісна у південній. 
В районі озера — родовища нафти. 
Судноплавство. 
маракАйбо — міжгірна уло¬ 
говина в Пд. Америці, в межах Ве¬ 
несуели й Колумбії. Розташована 
в Андах. Пл. 60 тис. км2. Знач¬ 
ні поклади нафти та газу. Клімат 
субекваторіальний, жаркий, пере¬ 
січна річна т-ра 4-28,5° (найвища 
у Пд. Америці). Поширені листо¬ 
падні ліси, чагарники й савана 
(на Пн.) та вічнозелені ліси і бо¬ 
лота (на Пд.). У центр, частині 
западини — оз. Маракайбо. 
маракАйбо — місто на Пн. 
Зх. Венесуели. Адм. ц. штату 
Сулія. Мор. порт на березі прото¬ 
ки, що сполучає оз. Маракайбо з 
Венесуельською зат. Карибського 
м. 650 тис. ж. (1971). Центр осн. 
нафтодобувного району Венесуе¬ 
ли. Підприємства металообр., ав¬ 
тоскладальної, електротех., хім., 
цем., паперової, текст., харч, 
пром-сті. Вивіз нафти. Ун-т (з 
1891). М. засн. у 16 ст. 
марАл — два підвиди оленя 
звичайного: алтайський М. (Сегуиз 
еІарЬиз зіЬігісиз) і тянь-шанський 
М. (С. е. зоп^агісиз). Довж. тіла 
самців 250—265 см, вис. в холці 
135—155 см, жива маса до 360 кг, 
самки дещо менші. Самці мають 
великі гіллясті з 5—7 паростками 
роги, які щороку навесні відпада¬ 
ють, і на їхньому місці за літо ви¬ 
ростають нові. Забарвлення буре. 
М. населяє ліси гірських р-нів від 

Тянь-Шаню і Алтаю до Зх. При¬ 
байкалля включно. Живиться ли¬ 
шайниками, листям, гілками, ко¬ 
рою дерев та кущів, травою тощо. 
Гін у вересні — жовтні, супрово¬ 
диться ревінням і бійками сам¬ 
ців. Після 8—8,5-місячної вагіт¬ 
ності (у травні — червні) самка 
народжує 1—2 телят. Статевозрі¬ 
лими М. стають на 2—3-му році. 
Живуть бл. 20 років. Крім м’яса 
і шкури, ціняться панти М., з 
яких добувають пантокрин, що 
застосовується в медицині. Аклі¬ 
матизований в Башкирському і 
Мордовському заповідниках; М. 
розводять також у спец, марало- 
вих г-вах на Пд. Сибіру. Викопні 
рештки М. відомі з пізньоантропо- 
генових відкладів. 
МАРАНТА (Магапіа) — рід ба¬ 
гаторічних трав родини маранто¬ 
вих. Листки прикореневі, овальні 
або еліптичні. Квітки невеликі, 
асиметричні, тричленні, у верхів¬ 
кових колосовидних суцвіттях. 
Плід — однонасінна коробочка. 
25 видів, поширених у вологих 
лісах тропіч. Америки і Вест- 
Індії. Деякі види М. культивують 
у тропіках як харчові рослини, 
напр. М. агипсііпасеа, що з н тов¬ 
стих підземних кореневищ одержу¬ 
ють крохмальне борошно. Ряд 
видів М. вирощують як декоратив¬ 
ні рослини (М. Ьісоїог, М. Іеисо- 
пегиа) заради гарно забарвлених 
листків. 
МАРАТ (Мага!) Жан Поль (24.V 
1743, Будрі, Швейцарія — 13.УІІ 
1793, Париж) — діяч Великої фран¬ 
цузької революції, один з вождів 
якобінців, учений і публіцист. Н. 
в сім’ї вчителя. В 1759 оселився 
у Франції. Погляди М. формува¬ 
лися під впливом ідей ПІ. Мон- 
теск'є і Ж. Ж. Руссо. З 1765 М. 
жив у Великобританії, де займався 
фізикою, медициною. В 1774 у Лон¬ 
доні видав перший політ, памфлет 
<Кайдани рабства», в якому висту¬ 
пав з критикою абсолютизму, до¬ 
водив право народу на революцію, 
розвивав ідею революц. диктатури 
нар. мас. З 1776 жив у Парижі. 
На початку революції 1789 брав 
участь у розробці проектів консти¬ 
туції. У вересні 1789 почав вида¬ 
вати газ. <Друг народу» (1792 пе¬ 
рейменовано на < Газету Французь¬ 
кої республіки»), на сторінках якої 
викривав контрреволюц. плани 
монархістів, зрадництво ^ лібер. 
буржуазії. Переслідуваний вла¬ 
дою, М. не раз переходив у під¬ 
пілля. Після повалення монархії 
(серпень 1792) обраний до керів¬ 
ного органу Комуни Парижа, з 
вересня 1792 — депутат Конвенту. 
Активно боровся проти контрре¬ 
волюц. політики жірондистів. Ра¬ 
зом з М. Робесп'єром брав участь 
підготовці нар. повстання 31.V— 

.УТ 1793, яке привело до встанов¬ 
лення якобінської диктатури. 
Вбитий роялісткою Ш. Корде. 
Ге.: Рос. перек л.— Изоранньїе 
произведения, т. 1—3. М., 1956. 
Літ.: Манфред А. 3. Марат. М., 1962. 

Г. Г. Солтановська. 
МАРАТХИ — народ в Індії, ос¬ 
новне населення штату Махара- 
іитра. Чисельність — 51 млн. чол. 
(1978, оцінка). Говорять маратхі 
мовою. Віруючі М.— індуїсти, є 
також мусульмани, джайни, пар* 
си. М. сформувались у народність 
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в 17 ст. З ЗО—40-х рр. 18 ст. до 
поч. 19 ст. існували Маратхські 
князівства. Протягом століть М. 
вели запеклу боротьбу проти імпе¬ 
рії Великих Моголів, португальсь¬ 
ких, а згодом англ. колонізаторів. 
Після завоювання Індією неза¬ 
лежності (1947) 1960 було ство¬ 
рено нац. штат Махараштра. Осн. 
заняття М.— землеробство, тва¬ 
ринництво, частина працює в 
пром-сті. У М. склалися своєрідні 
мистецтво, література. 

МАРАТХІ МбВА — мова народу 
маратхи. Належить до індійської 
(індоарійської) групи індоєвроп. 
сім’ї мов. Для фонетики М. м. ха¬ 
рактерне вживання церебральних 
звуків, наявність двох рядів аф¬ 
рикат. У морфології є флективні, 
аглютинативні й аналітичні фор¬ 
ми, збереглося три роди імен (чо¬ 
ловічий, жіночий і середній). Гра¬ 
матична будова має деякі риси, 
спільні з дравідійськими мовами. 
Для М. м. використовують письмо 
деванагарі. 
Зародження літератури М. 
м. припадає на 11—12 ст. Великий 
вплив на її розвиток у 12—17 ст. 
мав реліг.-реформаторський рух 
бхакті. що проголошував рівність 
усіх людей перед богом і запере¬ 
чував кастовий поділ. Л-ра того 
часу широко використовувала 
фольклор, розвивала гол. чин. нар. 
форми вірша. Визначними пред¬ 
ставниками бхакті в 13—17 ст. 
були Днянешвар, Намдев, Екнатх, 
Тукарам, Рамдас. З серед. 17 ст. 
л-ра збагачувалася новими форма¬ 
ми нар.-поетичної творчості, та¬ 
кими як повада (героїчна балада), 
лавні (любовна лірика). У 19 ст. 
розвивалися нарис, есе, істор. і 
соціально-побутовий роман. У цей 
період почалося й становлення 
драматургії. Утверджувалися нові 
поетичні жанри. Творчість проза¬ 
їків, поетів і драматургів кін. 
19 — 1-ї пол. 20 ст. X. Н. Апте, 
Кешавсута (К. К. Дамле), Г, Б. 
Девала, К. П. Кхаділкара розви¬ 
валася під знаком боротьби проти 
феод, відсталості, колоніального 
панування. Провідними жанрами 
стають соціальний та істор. роман, 
муз. драма (сангіт) і соціально- 
побутова драма. В 20—40-х рр. 
20 ст. під впливом нац.-визвольно¬ 
го руху основною стає антиколо¬ 
ніальна тема, що знайшла вира¬ 
ження в творчості поетів Аніла, 
Кусумаграджа, прозаїків і драма¬ 
тургів Г. Мадкхолкара, В. Кханде- 
кара, М. Вареркара, П. Я. Дешпан- 
де та ін. З 50-х рр. утверджується 
реалізм. Різкої критики зазнають 
потворні явища бурж. дійсності. 
В л-ру проникають ідеї соціалізму 
(В. Карандікар, Ш. Муктібодх, Н. 
Сурве та ін.). В кін. 70-х рр. по¬ 
мітним явищем стала л-ра соціаль¬ 
ного протесту. Високого рівня до- 
сягли драма (В Тендулкар, П. Л. 
Дешпанде), жанр роману (В. Мад- 
гулькар. Д. Далві, Ш. Пендсе, А. 
Садху). Широтою ідейно-тематич. 
і формально-стилістич. діапазону 
позначена поезія останнього двад¬ 
цятиліття (Д.Чітре,М.Падгаонкар. 
В. Дахаке. В. Апте, Н. Сурве). 

Літ.; Катенина Т. Е. Очерк граммати- 
ки язьїка маратхи. М., 1963: Ламшу- 
ков В. Маратхская литература. М., 
1970. Л. О. Бархударова (мова), 

В.К. Ламшуков(література). 

МАРАТХСЬКІ князівства — 
князівства в Індії в 30—40-х рр. 
18 — поч. 19 ст. Виникли в резуль¬ 
таті посилення самостійності пол¬ 
ководців маратхськоі д-ви (засн. 
1674 Шіваджі в боротьбі проти 
д-ви Великих Моголів) та здійс¬ 
нення ними тер. загарбань. Існува¬ 
ли князівства з центрами у Наг- 
пурі, Індурі, Гваліорі, Бароді 
та ін. До 1761 М. к. утворювали 
конфедерацію (була розгромлена 
афганцями). В результаті англо- 
маратхських воєн (1/75—82, 1803— 
05, 1817—18) М. к. перетворилися 
на васалів англ. Ост-Індської ком¬ 
панії (див. Ост-Індськг компанії). 
МАРАФбН — давньогрец. посе¬ 
лення в Аттіці (40 км на Пн. Сх. 
від Афін), в районі якого 13.ІХ 
490 до н. е. під час греко-перських 
воєн відбулася_битва. Грец. військо 
(10 тис. афінян та 1 тис. платейців 
під командуванням 10 стратегів, 
у т. ч. Мільтіада) завдало пораз¬ 
ки збройним силам персів (10 тис. 
кінноти та Ю тис. піхоти). Перси 
втратили 6,4 тис. чол., греки -— 192 
чол. вбитими. Звістку про пере¬ 
могу греків над персами приніс до 
Афін грец. воїн, який без відпочин¬ 
ку пробіг віддаль від М. до Афін. 
Див. Марафонський біг. 
МАРАФОНСЬКИЙ БІГ — зма¬ 
гання з бігу на дистанцію 42 км 
195 м. Назва походить від назви 
поселення Марафон. За переказом, 
після Марафонської битви (490 
до н. е.) грец. воїн-гонець був від¬ 
правлений до Афін, щоб повідоми¬ 
ти про перемогу над персами. Всю 
дорогу він подолав без відпочин¬ 
ку, прибіг у місто і, вигукнувши: 
«Ми перемогли!», впав мертвий. 
На честь цього подвигу проводять¬ 
ся змагання з М. б. В наш час 
такі змагання вперше відбулися на 
Олімпійських іграх 1896. Кра¬ 
щий результат (на 1980) — 2 год 
9 хв 01 сек (Д. Клейтон, Австра- 

МАРБУРЗЬКА ШКОЛА — ідеа¬ 
лістичний напрям у нім. бурж. фі¬ 
лософії, одна з філос. шкіл нео- 
кантіанства. Виникла в 70-х рр. 
19 ст. в Німеччині, в Марбур- 
зькому ун-ті. її засновником був 
Г. Коген. До М. ш. належали та¬ 
кож П. Наторп, Е. Кассірер та 
ін. Критикуючи вчення І. Канта 
справа, М. ш. заперечує об’єктив¬ 
не існування «речей в собі», тлу¬ 
мачить їх як ідеальну межу, до 
якої безконечно наближується про¬ 
цес людського пізнання. Внаслідок 
цього фактично заперечується ре¬ 
альне існування матеріального сві¬ 
ту. Зміст науки, відірваний від 
об’єктивного джерела, тлумачиться 
як «заданий» свідомістю відповід¬ 
но до законів логіки. Ідеалістич¬ 
на фальсифікація представниками 
М. ш. процесу наук, пізнання 
мала на меті «донести» відповід¬ 
ність наук, даних ідеалістичній 
філософії і цим «науково» обгрун¬ 
тувати вихідні принципи остан¬ 
ньої. Ідеї М. ш. і в наш час вико¬ 
ристовують праві соціалісти. 

І В. Бичко, 
МАРГАНЕЦЬ, манган (лат. 
Мап^апиш), Мп — хім. елемент 
VII ірупи періодичної системи еле¬ 
ментів Д. І. Менделєєва, ат. н. 
25, ат. м. 54,9380. Природний М. 
складається з одного стабільного 
ізотопу 55Мп. Вперше металевий 

М. одержав 1774 швед, учений Ю. 
Ган. М.— досить поширений в 
природі, його вміст у земній корі 
9,5 10*”2 %. У рудах (див. Мар¬ 
ганцеві руди) буває у вигляді 
оксидів, гідроксидів, карбонатів, 
силікатів тощо. З мінералів най¬ 
поширеніші піролюзит та псило¬ 
мелан. З чотирьох поліморфних 
(див. Поліморфізм) модифікацій 
(а, |3, V, б) найстійкішою у зви¬ 
чайних умовах є а-М.— срібля¬ 
сто-білий метал, густ. 7470 кг/м*, 

1244е С, скт 2077° С. На по¬ 
вітрі М. покривається тонкою 
плівкою оксидів, розчиняється у 
к-тах з утворенням солей Мп (II). 
При нагріванні реагує з галогена¬ 
ми, киснем, азотом, сіркою, вугле^ 
цем тощо, утворюючи відповідні 
марганцю сполуки. М. одержують 
відновленням його оксидів крем¬ 
нієм, алюмінієм, електролізом 
розчинів сульфату та ін. способа¬ 
ми. Застосовують у вироби, сталей, 
феромарганцю, сплавів кольоро¬ 
вих металів, антикорозійних по¬ 
криттів тощо. 
М. в організмі — необхід¬ 
на складова частина тканин рос¬ 
линних і тваринних організмів; 
один з біогенних елементів. М.— 
активатор ряду ферментів і гор¬ 
монів, відіграє важливу роль у 
процесах дихання, фотосинтезу, 
біосинтезу нуклеїнових кислот та 
ін., впливає на кровотворення то¬ 
що. В організмі людини найбільше 
М. у печінці, кістках, щитовидній 
залозі. Добова потреба людини в 
М. становить 3—8 мг. Нестача 
М. в їжі призводить до порушень 
росту і розвитку, мінерального 
обміну кісткової тканини; спричи¬ 
нює анемію. А. Ф. Тищенко 

(М.— хім. елемент). 

МАРГАНЕЦЬ — місто обласного 
підпорядкування Дніпроп. обл. 
УРСР, на правому березі Каховсь¬ 
кого водосховища. Залізнична 
станція. 51 тис. ж. (1980). Розроб¬ 
ки марганцевої руди в районі М. 
почалися з 1892. Перше с-ще гір¬ 
ників виникло в кін. 19 ст. Рад. 
владу в робітн. с-щах, розташо¬ 
ваних навколо рудників, встанов¬ 
лено в листопаді 1917. В 1938 ряд 
робітн. с-щ було об’єднано і ство¬ 
рено місто. М.— значний пром. 
центр Нікопольського марганцево¬ 
го басейну (постачає руду пром. 
Придніпров’ю Донбасу). Най¬ 
більші підприємства: Марганець¬ 
кий гірничо-збагачувальний ком¬ 
бінат імені 60-річчя Радянської 
України, рудоремонтний, 2 керам¬ 
зитові з-ди, меблева, швейна, стріч¬ 
коткацька та кондитерська ф-ки, 
хлібний і побутового обслуговуван¬ 
ня комбінати. Гірничий технікум, 
14 заг.-осв., музична і 2 спорт, 
школи; 2 лікарні, профілакторій. 
Палац культури, 3 клуби, кіно¬ 
театр, істор.-краєзнавчий музей. 
МАРГАНЕЦЬКИЙ гірнйчо- 
збагАчу вальний комбі¬ 
нат імені 60-річчя Радянської 
України — підприємство чорної 
металургії. Розташований у м. 
Марганці Дніпроп. обл. Створе¬ 
ний 1970 на базі підприємств трес¬ 
ту «Нікопольмарганець» (засн. 
1934). Осн. продукція — марганце¬ 
вий концентрат. Сировиною є окис¬ 
ні, карбонатні та окисно-карбонат¬ 
ні марганцеві руди Грушівсько-Ба- 

МАРГАНЕЦЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГА¬ 

ЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ 

Марабу африканський. 

Марал 
(на передньому плані — 
самець) 
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Марена красильна: 
1 — частина квітучої 
рослини; 2 — корене¬ 
вище з коренями; 3 — 
квітка. 

Маренка запашна: 
/ — квітучий пагін; 
2 — квітка в розрізі; З— 
плід. 

Марена. 
Вусач звичайний. 

санської і Комінтерно-Мар’ївської 
дільниць Нікопольського марган¬ 
цевого басейну. В складі комбіна¬ 
ту (1980) — 7 шахт (заг. потуж¬ 
ність 4205 тис. т за рік), 2 кар’єри 
(2825 тис. т), 3 збагачувальні ф-ки 
(3500 тис. т концентрату). Руду до¬ 
бувають підземним і відкритим 
способами. К. С. Шербина. 
МАРГАНЦЕВИЙ ШПАТ — міне¬ 
рал класу карбонатів. Те саме, що 
й родохрозит. 
МАРГАНЦЕВІ ДОБРИВА — мі¬ 
неральні добрива, які, крім інших 
поживних речовин для рослин, міс¬ 
тять і марганець; один з видів мік¬ 
родобрив. На Україні як М. д. ши¬ 
роко використовують відходи ви¬ 
робництва марганцю — марганце¬ 
ві шлами, а також марганізова- 
ний суперфосфат і марганізовані 
нітрофоски. М. д. прискорюють 
розвиток і ріст рослин, підвищу¬ 
ють врожай і поліпшують якість 
с.-г. продукції. 
МАРГАНЦЕВІ РУДИ — міне¬ 
ральні утворення з вмістом мар¬ 
ганцю в кількостях, при яких його 
економічно доцільно вилучати за 
сучасного рівня розвитку техніки. 
В природі відомо 6л. 150 мінералів, 
які вміщують марганець. Осн. з 
них — псиломелан (вміст марган¬ 
цю до 73%), брауніт Мп78іО,2 
(до 69,5% ), піролюзит (до 63,2% ), 
манганіт (до 62%), родохрозит 
(до 61,7), родоніт (до 48,7). За 
походженням виділяють три типи 
родовищ М. р.— осадочні, мета¬ 
морфічні та кори вивітрювання. 
Найбільше значення мають оса¬ 
дочні родовища, які поділяються 
на окисні (11—36% марганцю) 
та карбонатні (16—25%). Ці ро¬ 
довища утворилися у давніх мор. 
або озерних басейнах. Найбільші 
родовища М. р. зосереджені у 
Рад. Союзі, зокрема на Україні 
(Нікопольський марганцевий ба¬ 
сейн), в Грузії (Чіатурський мар¬ 
ганцевий басейн), в РРФСР (на 
Уралі, в Зх. Сибіру), Казахстані. 
За кордоном великі родовища М. р. 
відомі в Індії, ПАР, Бразілії, 
Гані, Болгарії, Марокко. Перспек¬ 
тивними є залізомарганцеві кон¬ 
креції дна Світового океану, особ¬ 
ливо Тихого океану. 
Літ.. Никопольский марганцеворуд¬ 
ний бассейн. М., 1964; Шнюков Е.Ф., 
Орловский Г. Н. Марганец в осадоч¬ 
них породах Украйни. В кн.: Проб¬ 
леми рудообразования. т. 3. Варна, 
1974 Є. ф. Шнюков. 

МАРГАНЦЕВОРУДНА ПРО¬ 
МИСЛОВІСТЬ — галузь гірни¬ 
чої промисловості, підприємства 
якої добувають марганцеві руди, 
збагачують та оку сковують їх. 
Марганцеві руди — цінна сирови¬ 
на для металург., хімічної, кера¬ 
мічної, скляної промисловості; спо¬ 
луки марганцю застосовують у 
фармацевтичній пром-сті. Гол. спо¬ 
живачем марганцевих руд є чорна 
металургія. В Росії М. п. виникла 
у 18 ст. на Уралі. В 1879 почало¬ 
ся добування багатих руд у Чіа- 
турі (Грузія), 1886 — в Нікополі 
(Україна). В 1913 в Росії було 
видобуто 1245 тис. т марганцевої 
руди. Експорт становив 95% її 
заг. видобутку. За роки Рад. влади 
реконструйовано діючі і збудовано 
нові рудники та збагачувальні 
ф-ки; відкрито нові родовища на 
Пн. Уралі, в Зх. Сибіру та Казах¬ 

стані. Марганцеві руди добувають 
переважно відкритим способом, 
використовуючи роторні комплек¬ 
си, потужні екскаватори, драглай- 
ни. Рад. Союз за розвіданими за¬ 
пасами і видобутком марганцевих 
руд посідає 1-е місце в світі. В 
1978 в країні видобуто 9057 тис. т 
марганцевих руд. На Україні роз¬ 
робляється одне з найбільших в 
СРСР Нікопольське родовище мар¬ 
ганцевих руд (див. Нікопольський 
марганцевий басейн). На Пд. Сх. 
від м. Нікополя розвідано Велико- 
токмацьке родовище карбонатних 
марганцевих руд (Запоріз. обл.). 
Найбільші підприємства М. п. 
республіки: Шевченківський, Гру- 
шівський, Запорізький кар’єри, 
Марганецький гірничо-збагачу¬ 
вальний комбінат, Орджонікідзев- 
ський гірничо-збагачувальний ком¬ 
бінат, Чкаловська, Богданівська 
та Грушівська № 2 збагачувальні 
ф-ки. Вдосконаленням техноло¬ 
гії підземного і відкритого добу¬ 
вання руди та збагачування, а 
також розробкою проблем механі¬ 
зації виробничих процесів у М. п. 
на Україні займаються Дніпропет¬ 
ровський гірничий інститут іме¬ 
ні Артема, н.-д. ін-т мех. оброб¬ 
ки чорних металів (м. Кривий Ріг). 

, О. Г. Щукін. 
МАРГАНЦЮ СПОЛУКИ — хім. 
сполуки, до складу яких входить 
марганець у ступені окислення від 
0 до +7. Відрізняються між собою 
забарвленням, кислотно-основни¬ 
ми та окислювально-відновними 
властивостями. Найстійкішими є 
М. с. зі ступенями окислення +2, 
+4, +7. Білий Мп(ОН)2 дає 
рожеві солі (МпС12 4Н20, 
Мп(ЬЮа)2 • 6Н20 тощо), які ви¬ 
користовують для синтезу ін. М. 
с. і як каталізатори. Чорний дво¬ 
оксид Мп02 застосовують як ката¬ 
лізатор окислення і розкладу, 
деполяризатор гальванічних еле¬ 
ментів, для забарвлення скла, для 
добування манганатів (V) синього 
(Ма3Мп04 • 7Н20) і манганатів 
(VI) зеленого (ВаМп04) кольорів. 
Деякі з них — фарби, а манганат 
Са3(Мп04)2 5Н20 вживають для 
стерилізації води. При гідролізі 
та окисленні вони утворюють стій¬ 
кіші фіалкові перманганати — 
№Мп04, КМп04 тощо — активні 
окислювачі, каталізатори, проти¬ 
отрути, дезинфекційні засоби та 
ін. Відповідна сильна к-та НМп04 
існує лише в розчині, а її ангідрид 
— зелений Мп207 детонує від на¬ 
гріву або контакту з гумою та ін. 
органічними речовинами. Виділе¬ 
но багато координаційних сполук 
марганцю зі ступенями окислен¬ 
ня від 0 до 4. Деякі з них вжи¬ 
вають як мікродобрива, антиде¬ 
тонатори пального, наприклад 
(С5Н5)Мп (СО)а. Усі М. с. ток¬ 
сичні. А. Ф. Тищенко. 

МАРГАРЙН (франц. шаг^агіпе) 
— харчовий продукт, суміш олій 
різних видів, тваринних жирів, 
молока, смакових, ароматичних 
та ін. речовин. Є М. вершковий, 
молочний, кулінарний (немолоч¬ 
ний) і порошкоподібний (зневод¬ 
нений). За фізичними власти¬ 
востями, хімічним складом, сма¬ 
ком і поживністю М. близький 
до масла вершкового. М. вико¬ 
ристовують у харчовій промисло¬ 
вості, кулінарії тощо. 

МАРГАРЙТА ДАТСЬКА (Маг^- 
геіе а і Оапшагк; 1353—28.Х 1412, 
Фленсбург) — королева Данії, 
Норвегії (з 1387) і Швеції (з 1389). 
Була ініціатором укладення Каль- 
марськог унії (1397) трьох сканд. 
д-в. Фактично до кінця життя уп¬ 
равляла ними. 
МАРГАРЙТКА — рід рослин ро¬ 
дини складноцвітих. Те саме, що 
й стокротки. 
маргілАн — місто обласного 
підпорядкування Ферг. обл. Узб. 
РСР. Розташований на Пд. Сх. 
Ферганської долини. Залізнична 
станція. Вузол автомоб. шляхів. 
112 тис. ж. (1980). За роки Рад. 
влади М. перетворився на значний 
центр шовкообр. пром-сті країни 
(шовковий комбінат, виробниче 
об’єднання < Атлас», шовкоткацькі 
й художньо-швейна ф-ки). Тракто- 
рорем., деревообр., чавуноливар¬ 
ний з-ди. Підприємства харч, 
пром-сті. М.— давній центр руч¬ 
ного ткацтва — шовкові (<ха- 
натлас»), набивні тканини. Відо¬ 
мий також ручним і машинним 
вишиванням, архіт. різьбленням 
на дереві та ганчу (алебастру). 
Н.-д. ін-т шовкової пром-сті. 6 се¬ 
ред. спец. навч. закладів. Мемо¬ 
ріальний музей рад. держ. діяча 
Ю. Ахунбабаєва. М. відомий з 8 ст. 
МАРГІНАЛЬНА ЗОНА [від лат. 
таг£о (таг£ІпІ5) — край, межа] — 
територія, яка за сучас. станом 
науки і техніки майже непридат- 
на для використання у с. г. Вклю¬ 
чення земель М. з. до сфери госп. 
діяльності людини можливе за 
умови раціонального й бережливо¬ 
го користування їхніми ресурсами 
без порушення природної рівнова¬ 
ги. М. з.— потенціальні природні 
ресурси нашої планети. Гх част¬ 
ково використовують для розве¬ 
дення лісів, створення мисливсь¬ 
ких г-в, як пасовища для диких 
тварин, зони відпочинку, туризму 
тощо. М. з. поширені гол. чин. у 
тропіках Пд. Америки, Африки, 
Австралії (болота, пустелі тощо). 
МАРГРЕТЕ II (Маг£геіЬе; н. 16. 
IV 1940, Копенгаген) — королева 
Данії з 1972 з династії Глюксбур- 
гів. Дочка короля Фредеріка IX. 
МАРГУЛЯН Арнольд Евадійович 
[1 (ІЗ).ГУ 1879, Київ — 15.УІІ 
1950, Свердловськ] — укр. і рос. 
рад. диригент, нар. арт. УРСР 
(з 1933) і РРФСР (з 1944). Член 
КПРС з 1945. З 1888 в Одесі на¬ 
вчався гри на скрипці, диригування 
(1893—97 — в И. Прибика, В. Су¬ 
ка, Г. Цумпе). З 1902 — диригент 
оперних труп Росії (зокрема, 
1912—22 — Театру муз. драми та 
Нар. дому в Петрограді) і України 
(1904—06 — Київ, Харків; 1909— 
11 — Київ, Одеса). В 1925—37 
очолював Харків, театр опери та 
балету і вокальний клас Харків, 
муз.-драм, ін-ту. З 1937 — гол. ди¬ 
ригент і худож. керівник Сверд¬ 
лов. театру опери та балету, з 
1942 — професор Свердлов, консер¬ 
ваторії. Поставив опери «Чіо- 
Чіо-сан» Пуччіні, «Лоенгрін» Ваг- 
нера, <Князь Ігор» Бородіна, <Бо¬ 
рис Годунов» Мусоргського, <Ку¬ 
пало» Вахнянина, <Розлом» Феме- 
ліді, < Золотий обруч» Лятошин- 
ського та ін.— в Харкові; <Отелло» 
Верді, < Броненосець ,,Потьомкін“> 
Чишка та ін.— в Свердловську, а 
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також ряд класичних і рад. бале- 
гів. Держ. премія СРСР, 1946. 

В. С. Мурза. 
МАРДАКЯН — селище міського 
типу в Азербайджанській РСР, 
входить до Азізбековського р-ну 
Баку. Приморський кліматичний 
курорт (на березі Каспійського 
м.); застосовують також виногра- 
долі кування. Показання: захво¬ 
рювання серцево-судинної си¬ 
стеми, верхніх дихальних шляхів, 
органів травлення, нервової си¬ 
стеми. Санаторії, будинки відпо¬ 
чинку. 
мар-дель-плАта — місто на 
Сх. Аргентіни. Порт на узбережжі 
Атлантичного ок. 3-цею і шосе 
сполучений з Буенос-Айресом. 
299,7 тис. ж. (1970, з передмістя¬ 
ми). Один з центрів харч, пром-сті 
та рибальства. Мор. курорт. Засн. 
1856. 
МАРДЖАНІШ ВІЛ І Костянтин 
Костянтинович [н. 13 (26). VIII 
1903, Москва] — рад. математик, 
акад. АН СРСР (з 1974), Герой 
Соціалістичної Праці (1973). 
Член КПРС з 1939. Син Коте 
Марджанішвілі. Закінчив (1924) 
Ленінгр. ун-т. У 1934—49 та з 
1951 — в Матем. ін-ті ім. В. А. 
Стеклова АН СРСР. Осн. праці 
присвячені адитивній чисел тео¬ 
рії (представлення чисел сумами 
степенів) та прикладній математи¬ 
ці. Нагороджений двома ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
МАРДЖАНІШВІЛІ Коте [Мар- 
джанов Костянтин Олександрович; 
28.У (9.УІ) 1872, Кварелі, тепер 
місто Грузинської РСР — 17. IV 
1933, Москва, похований в Тбілі¬ 
сі] — груз. і рос. рад. режисер, 
театральний діяч, нар. арт. Груз. 
РСР (з 1931). Сценічну діяльність 
почав 1893 в Кутаїсі. З 1897 — ак¬ 
тор і режисер різних рос. труп. 
В 1906—07 працював у Харків, 
антрепризі Линтварева, 1907—08 — 
в Київ, трупі І. Дуван-Торцова, 
1908 — в Одес. антрепризі М. Баг¬ 
рова (був гол. режисером). З 1909 
М.— гол. режисер Театру Незло- 
біна в Москві; 1910—13 — в МХТ. 
У1913 в організованому ним «Віль¬ 
ному театрі» (Москва) поставив 
«Сорочинський ярмарок» Мусорг- 
ського, «Прекрасну Єлену» Оф- 
фенбаха та ін. 
В 1919 М.— гол. режисер Театру 
Української Радянської Респуб¬ 
ліки імені В. Леніна, в якому 
здійснив сповнену героїки і рево- 
люц. пафосу виставу « Овеча крини¬ 
ця» («фуенте овехуна») Лопе де 
Вега. Одночасно був головою комі¬ 
сії по націонал і зації Київ, театрів, 
пізніше — комісаром театрів Ки¬ 
єва (організував нову мережу держ. 
театрів, створив робітничий театр 
на Подолі, заснував драм, студію 
«Роза и крест»). В 1922—26 М. 
очолював Театр ім. Ш. Руставелі 
(Тбілісі). В 1928 в Кутаїсі заснував 
Другий держ. театр Грузії (1930 пе¬ 
реведений в Тбілісі, з 1933—його 
імені). Серед ін. вистав М.— «Гам- 
лет» Шекспіра (Тбіліський театр 
ім. Ш. Руставелі, 1925), «Кварква- 
ре Тутабері» Какабадзе та «Урієль 
Акоста» Гуцкова (обидві — Кутаї¬ 
сі, 1929), «Комуна в степах» 
Куліша (1930), «Світіть нам, зорі» 
Микитенка (1931, обидві — в Дру¬ 
гому державному театрі Грузії). 

«Дон Карлос» Шіллера (Малий 
театр, Москва, 1933). М. виховав 
ціле покоління рад. акторів, серед 
них — О. Ахметелг, С. Закаріадзе, 
А. Васадзе, А. Хорава, В. Анджа- 
парідзе, І. Антадзе, В. Годзіашві- 
лі, А. Чхартішвілі, Ш. Гамба- 
шидзе, У.Чхеїдзе та ін. 
Те.і Творческое наследие, т. 1—2. Тби- 
лиси, 1958—66. 
Літ.і Крьіжицкий Г. К. К. Марджа- 
нов и русский театр. М., 1954; Ша- 
луташвили Н. Н. Кота Марджани- 
швили (Марджанов) на У крайнє. В 
кн.: Шалуташвили Н. Н. Страницьі 
великой дружбьі. К., 1966; Спектакль, 
звавший в бой. Сборник статей и 
воспоминаний. К.. 1970; Гугушвили 
3. Н. Кота Марджанишвили. М., 1979. 

И. М. Щалуташвілі. 
МАРДУК — верховне божество 
давньовавідонської міфології.Вша¬ 
новували його як бога — покро¬ 
вителя м. Вавілона, пізніше — як 
головного бога вавілон. д-ви. Чи¬ 
мало рис культу М. запозичила 
християнська релігія. 
МАРС (Магеез) Ганс фон (24.XII 
1837, Ельберфельд, Пн. Рейн- 
Вестфалія — 5.VI 1887, Рим) — 
німецький живописець. У 1854—55 
навчався у К. Штеффека в Берліні. 
В 1864—/0 і з 1873 жив в Італії. 
В ранній період працював під впли¬ 
вом мистецтва італ. Відродження, 
пізніше — неокласицизму. Твори: 
фрески Зоологічної станції в Неа¬ 
полі (1873—74), картина «Золотий 
вік» (2 варіанти, 1879—85). Творн 
чість М. передувала живописові 
модерну («Суд Паріса», 1880—81; 
«Геспериди», 1884—87). 
МАРЄНА, марина, морена, мо- 
ряна — персонаж слов’янської, 
зокрема укр., міфології, богиня 
весни й води. Жіноча паралель 
Купалові. Деякі дослідники іден¬ 
тифікують М. з Мокошіию. На 
Україні на початку весни та на ку¬ 
пальське свято робили о опудало 
М. з дерева чи соломи. Його при¬ 
крашали вінками, квітками та 
свічками і носили, співаючи вес¬ 
нянок чи купальських пісень. По¬ 
тім опудало кидали в воду, спалю¬ 
вали або закопували в землю. 
МАРЕНА, вусач (ВагЬи5 ЬагЬиз) 
— риба родини коропових. Тіло 
(довж. до 85 см, жива маса до*4 кг, 
зрідка більше) валькувате, вкри¬ 
те дрібного лускою. Рот півмісяце- 
вий, в дві пари вусиків. Боки і 
спина оливково - сріблясто - сірі. 
Спинний і хвостовий плавці на 
кінці темно-сірі, інші — червону¬ 
ваті. М. живиться дрібними без¬ 
хребетними дна, ікрою та малька¬ 
ми ін. риб. Статевої зрілості дося¬ 
гає на 3—4-му році життя. Нере- 
стить на піщано-галечниковому 
грунті в травні — липні. Ікра не¬ 
їстівна. М. поширена п проточних 
водах деяких країн Європи; в 
СРСР, зокрема на Україні, в Дніп¬ 
рі, Дністрі і Бузі водиться підвид 
— М. дніпровська (В. ЬагЬиз 
ЬогузіЬепісиз); у водоймах Криму 
— М. кримська (В. Іаигісиз). 
Пром. значення невелике. 
МАРЕНА (КиЬіа) — рід рослин 
родини маренових. Багаторічні 
трав’янисті рослини, напівкущі 
або кущі заввишки 150 см. Листки 
цілісні з міжчерешковими при¬ 
листками. Квітки дрібні, дво¬ 
статеві, зеленувато-жовті, зібрані 
в півзонтики. Плоди кістянкоподіб- 
НІ. Бл. 60 видів, поширених гол. 

чин. у Серед, і Пд. Америці, 
Середземномор’ї, помірній части¬ 
ні Азії. В СРСР — 21 вид, з них 
в УРСР — 3 види. М. краси ліг 
н а (К.. сіпеСогиш) — лише в куль¬ 
турі або здичавілому стані на Пд. 
країни. Містить у коренях барвні 
речовини (до 3—4%). Лікарська 
рослина. Окремі сорти М., зокре¬ 
ма М. дербентської, да¬ 
ють найкращі барвники. Залежно 
від протравлювання і методів фар¬ 
бування дає колір бордо, оран¬ 
жевий, оранжево-червоний, корич¬ 
невий, синій та ін. 
МАРЕНИЧ Григорій Олексійович 
(1836, Полтав. губ.— 1918, Петро- 
фад) — укр. та рос. композитор 
і педагог. У 1866 закінчив Петеро. 
консерваторію. В 1872—1909 — 
викладач (з 1883 — професор) 
Петерб. консерваторії. Писав пе¬ 
реважно для дітей: хорові («Три¬ 
голосі хорові пісні для школи»), 
фп. («Пісні для школи дитячі й на¬ 
родні») та вокальні твори. Автор 
музикознавчих праць: «Практич^ 
ний курс елементарного співу» і 
«Про початкове навчання співу» 
(1884). і. М. Лисенко. 

МАРЕНКА (Азрегиіа) — рід од¬ 
но- або багаторічних трав чи напів- 
кущиків родини маренових. Лист¬ 
ки вузькі, зібрані в кільця. Квіт¬ 
ки дрібні, у волотистих або голов¬ 
частих суцвіттях. Плід — горішок. 
Бл. 90 (за ін. джерелами, до 200) 
видів, поширених в Європі, Пн. 
Африці, Азії та Австралії. В СРСР 
— 78 видів, з них в УРСР — бл. 
20. Найпоширеніша маренка з а - 
п а ш н а (А. осіогаїа) — багато¬ 
річник з білими квітками, заввиш¬ 
ки до 80 см; росте в лісах; медонос. 
Досить поширена (в більшій части¬ 
ні УРСР) маренка фарбу¬ 
вальна (А. Ьіпсіогіа), корені 
якої містять червоні барвні речо¬ 
вини, маренка сланка (А. 
Бшпі£и$а) часто зустрічається як 
бур’ян. Деякі види вирощують як 
декоративні. 
МАРЕНКбВ Олексій Васильович 
Г13 (25). III 1886, Орел — 1942, 
Київ] — укр. рад. графік. У 
1905—12 навчався в Київ, худож. 
уч-щі в І. Селезньова, Г. Дядчен- 
ка, Ф. Кричевського. Був членом 
АХЧУ. Працював у галузі книж¬ 
кової графіки (обкладинка до 
праці В. І. Леніна «Як комуністи- 
більшовики ставляться до серед¬ 
нього селянства», обкладинки та 
іл. до творів Т. Шевченка, Марка 
Вовчка, Ю. Яновського, Ю. Бу¬ 
дяка та ін.), плаката («Комуні¬ 
стична партія України створила 
Робітничо-селянську Українську 
державу», «Орися ж ти, моя ни¬ 
во...»^! Мая». всі — 1921; «Всі на 
вибори до Верховної Ради УРСРІ», 
1938), монумент, розпису (в ін¬ 
тер’єрах ВУЦВК і готелю«Черво¬ 
ний»— у Харкові, 20-і рр.). Ви¬ 
кладав у Харківському художньо¬ 
му інституті (з 1922, до поч. 
30-х рр.). Д. О. Горбачов. 
МАРЕННЯ — об’єктивно хибні, 
зумовлені хворобливим станом мір¬ 
кування. що виникають у хворого 
без адекватних зовнішніх причин, 
у неправильності яких його не¬ 
можливо переконати. Спостеріга¬ 
ється при більшості психозів (шизо¬ 
френії , маніакально-депресивному 
психозі, інфекційних, інтоксика- 

МАРЕННЯ 

К. К. Марджанішвілі. 

К. Марджанішвілі. 

О. В. Маренков. Пла 
кат «Орися ж ти, моя 
ниво...». 1921. 
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МАРЕОГРАФ 

О. П. Маресьвв. 

В. П. Марецька. 

Мареограф: 
1 — поплавок; 
2 — перо самописця; 
3 — барабан. 

ційних, зокрема алкогольних пси¬ 
хозах тощо). За змістом М. поді¬ 
ляють в осн. на 3 групи: М. вели¬ 
чі, М. переслідування і М. само¬ 
приниження. Лі кування 
здійснюється переважно в умовах 
стаціонару. 
МАРЕОГРАФ (від лат. таге — 
море і грец. урафсо — пишу) — ав¬ 
томатичний прилад для безперерв¬ 
ного вимірювання й запису коли¬ 
вань рівня моря. У великих пор¬ 
тах застосовують стаціонарний М. 
поплавкового типу (мал.), в якому 
вертикальні переміщення поплав¬ 
ка на воді за допомогою системи 
мех. передач перетворюються на 
рухи пера. На барабані, що 
обертається, закріплено діаграм¬ 
ну стрічку, на якій перо викрес¬ 
лює криву лінію, яка у змен¬ 
шеному масштабі відбиває коли¬ 
вання рівня. У відкритому морі 
під час експедиційних досліджень 
користуються гідростатичними М., 
принцип дії яких базується на ви¬ 
мірюванні гідростатичного тиску 
стовпа води. В. С. Латун. 
МАРЄСЬЄВ Олексій Петрович 
[н. 7 (20).У 1916, м. Камишин, те¬ 
пер Волгогр. обл.] — рад. льот- 
чик-винищувач, майор, Герой Рад. 
Союзу (1943). Член КПРС з 1944. 
В Рад. Армії з 1937. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45 — 
командир ланки, пом. команди¬ 
ра, штурман полку. Збив 4 ворожі 
літаки. В березні 1942 його літак 
був підбитий над розташуванням 
ворожих військ. М., тяжко пора¬ 
нений, 18 діб повзком пробирався 
до лінії фронту. Після ампутації 
гомілок обох ніг М. в червні 1943 
повернувся у військ, авіацію. 
Збив ще 7 ворожих літаків. З 
1946 — у відставці. В 1956 закін¬ 
чив Академію суспільних наук при 
ЦК КПРС. Кандидат істор. наук. 
З 1956 — відповідальний секретар 
Рад. к-ту ветеранів війни. Подвигу 
М. присвячена книга Б. М. Польо¬ 
вого <Повість про справжню лю¬ 
дину > та однойменний кінофільм. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
МАРЕЦЬКА Віра Петрівна [18 
(31).VIІ 1906, с. Барвиха, тепер у 
складі Москви — 17. VIII 1978, 
Москва] — рос. рад. актриса, нар. 
арт. СРСР (з 1949), Герой Соціа¬ 
лістичної праці (1976). В 1924 
закінчила школу-студію при Теат¬ 
рі ім. Євг. Вахтангова, згодом — 
Студію під керівництвом Ю. За- 
вадського. В 1936—40 працювала 
в театрі драми ім. М. Горького 
в Ростові-на-Дону, з 1940 — в 
Театрі ім. Мосради. Ролі: Маша 
(<Чайка» Чехова), Любов Ярова 
(однойменна п’єса Треньова), Ра- 
китіна («Далі неозорі» Вірти), 
Мірандоліна («Трактирниця» Голь- 
доні). З 1925 знімалася в кіно 
(фільми «Член уряду», «Сільська 
вчителька», «Мати»). Нагородже¬ 
на 2 орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1942, 1946, 1948, 1951. 
Літ.: Шереяь А. Вера Марецкая. В 
кн.: Мастера сценьї — Герой Сощиали- 
стического труда, в. 1. М., 1979. 
МАРЕШАЛЬ (МагесЬаІ) П’єр 
Сільвен (15^111 1750, Париж — 
18.1 1803, Монруж) — франц. 
політ, діяч, філософ, літератор. 
Під впливом франц. просвітителів 

виступав проти соціальної нерів¬ 
ності, деспотизму, відстоюючи ідеї 
бурж. демократії. В роки Великої 
французької революції очолив де¬ 
мократичний щотижневик «Револю- 
сьйон де Парі» («Паризькі револю¬ 
ції»). Якобінець, боровся проти 
жірондистів. У період Директорії 
примкнув до очолюваного Г. Ба- 
бефом т-ва «В ім’я рівності» (див. 
«Змова рівних»). М.— автор пер¬ 
шого варіанта «Маніфесту рівних», 
у якому викладено принципи уто¬ 
пічної комуністичної організації 
суспільства на основі дрібнобурж. 
зрівняльності (див. Зрівняльний 
комунізм). Був прихильником ма¬ 
теріалістичної філософії і войов¬ 
ничим атеїстом. 
МАРЖИНАЛГЗМ (від франц. 
таг&іпаї — граничний) — один з 
принципів методології вульгарної 
політичної економії, заснований 
на використанні в економічних до¬ 
слідженнях граничних величин з 
суб’єктивно-психологічних пози¬ 
цій. Перші спроби аналізу екон. 
явиш за допомогою М. зробили в 
серед. 19 ст. А. О. Курно (Фран¬ 
ція), Г. Г. Госсен, Й. Г. Тюнен 
(Німеччина). М. сформувався в 
70—80-х рр. 19 ст. Відображав 
прагнення бурж. економістів «спро¬ 
стувати» осн. положення марксиз¬ 
му, розробити нові форми й методи 
апології капіталістичного ладу. 
Широкого застосування М. набув у 
працях представників австрійсь¬ 
кої школи і математичної школи, 
а також ін. напрямів вульгарної 
бурж. політ, економії (А. Мар- 
шалл> Д. Б. Клерк та ін.). Теоре¬ 
тики М. розглядають економіку як 
комплекс індивід, г-в і пояснюють 
екон. явища, виходячи з позицій 
індивіда. Вони тлумачать граничні 
величини (<граничну корисність», 
«граничну ефективність», гранич¬ 
ну продуктивність» та ін.) в дусі 
суб’єктивної цінності, яка проти¬ 
ставляється трудовій вартості. 
Щоб довести «вічність» капіталіз¬ 
му, маржиналісти захищають ан- 
тинаук. тезу про незалежність 
екон. категорій від соціального ла¬ 
ду. Абстрактні схеми, побудовані 
на М., мають формалістичний і 
апологетичний характер. Осн. по¬ 
ложення М. використовуються в 
сучасних буржуазних політико- 
економічних концепціях, зокрема 
у буржуазних теоріях соціалізму. 

П. М. Леоненко. 
МАРЗЄЄВ Олександр Микито¬ 
вич [25.III (6.^) 1883, м. Нижній 
Новгород, тепер Горький — 1.ІІ 
1956, Київ] — укр. рад. гігієніст, 
акад. АМН СРСР (з 1944), засл. 
діяч науки УРСР (з 1935). У 1911 
закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. У 
1922—35 очолював сан.-епіде¬ 
міологічний відділ Наркомздоро- 
в’я УРСР; 1931—56 — директор 
Укр. н.-д. ін-ту комунальної гігіє¬ 
ни. Очолював кафедри комуналь¬ 
ної гігієни Харків. (1934—41) і 
Київ. (1944—56) мед. ін-тів. М.— 
один з перших організаторів сан. 
справи на Україні. Праці М. при¬ 
свячені питанням комунальної гі¬ 
гієни, епідеміології та організації 
сан. справи. Його ім’ям названий 
Київський науково-дослідний ін¬ 
ститут загальної і комунальної 
гігієни. Нагороджений 2 орденами 
Леніна. 
Тв.і К истории возникновения и раз- 

вития санитарньїх станций на Украя¬ 
не. В кн.: Очерки истории медицин- 
ской науки и здравоохранения на Ук- 
раине. К., 1954; Коммунальная гигие- 
на. М.. 1968 [у співавтор.]. 
МАРИ (до 1937 — Мерв) — місто, 
центр Марийської обл. Туркм. 
РСР, райцентр. Розташоване на р. 
Мургаб і Каракумському каналі 
імені В. І. Леніна. Залізнич. стан¬ 
ція. 76 тис. ж. (1980). Виникло 
1884. В 1905 в М. створено с.-д. 
орг-цію, 1917 — більшовицьку гру¬ 
пу. Рад. владу встановлено взимку 
1917—18. В 1939—63 та з 1970 - 
обл. центр. За 30 км на Сх. від 
М.— руїни давнього Мерва. У 
М.— бавовноочисний та маши¬ 
нобудівний заводи, фабрика пер¬ 
винної обробки вовни, домобуд. 
комбінат. Підприємства газодобув¬ 
ної та харч, пром-сті (хлібокомбі- 
нат, хлібопродуктів і м’ясокомбі¬ 
нати, мол. і пивоварний з-ди). 
Шкіряний з-д, бавовняна прядиль¬ 
но-ткацька, фарбувально-кили мова 
та швейна ф-ки. Марийська ДРЕС. 
У М.— мед., пед. та муз. уч-ща; 
драм, театр, філармонія. Істор.-ре- 
волюц. музей. 
М АРИ БОР — місто на Пн. Юго¬ 
славії, в Соціалістичній Республі¬ 
ці Словенії. Розташований на р. 
Драві. Вузол з-ць і автошляхів. 
96,9 тис. ж. (1971). Гол. галузі 
пром-сті — машинобуд. і метало¬ 
обробна (вироби, вантажних і с.-г. 
машин, автобусів, вагонів, метало- 
конструкцій, електротех. устатку¬ 
вання). Підприємства хім., дере- 
вообр., керамічної, шкіряної, 
текст, (бавовняної, вовняної, шов¬ 
кової) і харч, пром-сті. В районі 
М.— каскад ГЕС. Центр туризму. 
марийська Область - у 
складі Туркм. РСР. Вперше утво¬ 
рена 21.XI 1939 (існувала до 10.1 
1963), вдруге — 14.XII 1970. Розта¬ 
шована на Пд. республіки. Площа 
86,8 тис. км2. Нас. 647 тис. чол. 
(на 1.1 1980). Осн. населенім — 
туркмени, живуть також росіяни, 
казахи, татари, українці, вірме¬ 
ни, узбеки та ін. Міськ. населен¬ 
ня — 33%. Ділиться на 10 районів, 
має 4 міста і 16 с-щ міськ. типу. 
Центр — м. Мари. М. о. наго¬ 
роджено орденом Леніна (1974). 
Більша частина тер. М. о. рівнин¬ 
на. На Пн.— Каракуми, у центр, 
частині — рівнини в долині р. 
Мургабу та оазиси в зоні Кара¬ 
кумського каналу імені В. І. Ле- 
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ніна. На Пд.— височини Кара- 
біль (вис. 984 м) та Бадхиз (вис. 
до 1267 м). Осн. корисні копалини: 
буд. матеріали та природний газ 
(родовища: Шатлицьке, Байрам- 
Алійське, Карабільське, Майське, 
Єланське та ін.). Клімат різко 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня від 0,4 до +2°, липня +30,2°. 
Опадів 115—265 мм на рік. Гол. 
ріка — Мургаб, яку використову¬ 
ють для зрошування. Переважають 
пустельні природні ландшафти. В 
межах області — Бадхизький за¬ 
повідник. М. о.— важливий ра¬ 
йон газової та енерг. пром-сті 
Туркм. РСР, на неї припадає 53% 
видобутку природного газу та по¬ 
над 70% вироби, електроенергії 
республіки (1979). Електроенер¬ 
гія надходить від Марийської 
ДРЕС. Розвинуті легка (бавовно¬ 
очисна, бавовняна, вовномийна, 
шкіряна, килимова, швейна), харч, 
(м’ясо-мол., олійницька, пивовар¬ 
на, виноробна) галузі пром-сті, 
які базуються на переробці місц. 
с.-г. сировини. Є підприємст¬ 
ва маш.-буд. та буд. матеріалів 
пром-сті. Гол. пром. центри: Мари, 
Байрам-Алі, Іолотань, Кушка. 
Провідні галузі с. г.— бавовницт¬ 
во та каракулівництво. Землероб¬ 
ство на зрошуваних землях, гол. 
чин. у Мургабському та ін. оази¬ 
сах. Вирощують тонковолокнис¬ 
тий бавовник, зернові (пшениця, 
ячмінь, кукурудза), кормові куль¬ 
тури, а також овоче-баштанні. Роз¬ 
винуті садівництво й виноградарст¬ 
во. У 1978 заготовлено 425,2 тис. 
шкурок каракульських овець. Роз¬ 
водять також велику рогату худо¬ 
бу, свиней , верблюдів, коней та пти¬ 
цю; шовківництво, бджільництво. 
Тер. області проходять залізничні 
магістралі: Чарджоу — Мари — 
Ашхабад — Красноводськ, Мари— 
Кушка; автомоб. шляхи: Мари — 
Ашхабад, Мари — Кушка, Мари — 
Чарджоу. В Мари — аеропорт. 
Газопроводи: Середня Азія — 
Центр (три лінії) та Марийське — 
Шатлик — Ашхабад — Безмеїн. 
У М. о.— н.-д. ін-т селекції тонко¬ 
волокнистого бавовнику; 4 серед, 
спец. навч. заклади; Марийський 
драм, театр, філармонія, крає¬ 
знавчий музей (Мари); всесоюз¬ 
ний кліматичний санаторій по лі¬ 
куванню захворювань нирок (Бай¬ 
рам-Алі). н. Ораев. 
МАРИНА (італ. шагіпа, від лат. 
шагіїшз — морський) — твір пей¬ 
зажного живопису із зображенням 
моря, прибережного пейзажу, мор¬ 
ських баталій, трудових подвигів 
моряків. У самостійний жанр жи¬ 
вопису М. виділилася в 17 ст. в 
Голландії (Я. Порселліс, В. ван 
де Велде та ін.). Представники: У. 
Тернер — в Англії; К. Ж. Верне — 
у Франції; І. Айвазовський — в 
Росії; Р. Судковський, Л. Мучник, 
В. Пузирков, М. Глущенко — на 
Україні. 
МАРИНІїСКО Олександр Івано¬ 
вич [2 (15).І 1913, Одеса —25.ХІ 
1963, Ленінград]— рад. військ, мо- 
ряк-підводник, капітан 3-го рангу. 
Член КПРС з 1944. У 1930—33 
навчався в Одес. морехідному 
уч-щі. У ВМФ з 1934. З 1939— 
командир підводного човна. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941 — 
45 служив на Балт. флоті. Підвод¬ 
ні човни (Пл-96, С-13) під коман¬ 

дуванням М. знищили нїм.-фа¬ 
шист. крейсер, океанський лайнер 
з більш як 8 тис. гітлерівців на бор¬ 
ту, два транспорти; виконували зав¬ 
дання по висадці розвідувально-ди¬ 
версійних груп в тилу ворога тощо. 
З 1945 — у запасі. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, 2 орденами 
Червоного Прапора, медалями. 

, М. М Білаш, 
МАРЙНИЧ Григорій Васильович 
[17 (29).ХІ 1876, с. Гупалівка, тепер 
Магдалинівського р-ну Дніпроп. 
обл.— 11. IV 1961, Дніпропет¬ 
ровськ] — укр. рад. актор, нар. 
арт. У РСР (з 1943). Творчий шлях 
на профес. сцені почав 1906 в тру¬ 
пі П. ЇС. Саксаганського та І. ЇС. 
Карпенка-Карого. В 1910 працював 
у трупі Т. Колесниченка, 1911— 
14 — в Театрі Миколи Садовсь- 
кого в Києві, 1920 — в Першому 
театрі Української Радянської 
Республіки ім. Шевченка й Пол- 
тав. театрі, 1921—24 — в аматорсь¬ 
кому театрі в Курську, 1925—57 — 
в Дніпроп. укр. драм, театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. Ролі: Терешко 
Сурма («Сто тисяч» Карпенка-Ка¬ 
рого), боцман Бухта, дід Тарас 
(«Загибель ескадри», «В степах 
України» Корнійчука), Пікалов 
(«Любов Ярова» Треньова). 
МАРЙНИЧ Олександр Мефоді- 
йович (4.IX 1920, с. Суботці, тепер 
Знам’янського р-ну Кіровогр. обл.) 
— укр. рад. географ, геоморфо¬ 
лог, чл.-кор. АН УРСР (з 1969). 
Член КПРС з 1944. Навчався у 
Київ, ун-ті (1937—1941), закінчив 
Казан, ун-т (1942). З 1946 працю¬ 
вав у Київ, ун-ті (1956 — 67 — 
декан геогр. ф-ту, 1958—71 — зав. 
кафедрою фіз. географії, 1968—71 
—проректор). У 1971—79—міністр 
освіти УРСР. З 1979 — керівник 
Сектору географії АН УРСР, про¬ 
фесор кафедри фіз. географії Київ, 
ун-ту (з 1980). Наук, дослідження 
присвячені фіз. географії, геомор¬ 
фології, вивченню природно-тер. 
комплексів України, раціонально¬ 
му природокористуванню, а також 
історії геогр. науки. Президент 
Геогр. т-ва УРСР (з 1964). На 
XXIV і XXV з’їздах обирався кан¬ 
дидатом у члени ЦК Компартії 
України. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора. 
МАРИНІСТ (франц. шагіпІБіе, 
від лат. шагіпііз — морський) — 
художник, який пише марини. 
МАРИНУВАННЯ (від франц. 
тагіпег — класти в солону воду) — 
спосіб консервування харчових 
продуктів, що грунтується на здат¬ 
ності оцтової к-ти, а також кухон¬ 
ної солі припиняти життєдіяльність 
багатьох мікроорганізмів. Марину¬ 
ванню піддають відсортовані, миті, 
в разі потреби очищені і розрізані 
плоди, овочі, гриби або рибу, за¬ 
ливаючи їх маринадом — розчи¬ 
ном, що являє собою зварену су¬ 
міш води, оцту, цукру, солі (для 
плодів — без неї) та прянощів 
(або їхньої витяжки). Строк збе¬ 
рігання продуктів збільшують па¬ 
стеризацією і (або) витримуванням 
при низькій (0—4° С) т-рі. М. за¬ 
стосовують також для кулінарної 
обробки деяких продуктів (напр., 
оселедців). 
МАРЙНЧЕНКО Євгенія Олек¬ 
сандрівна [н. 28.11 (12.III) 1916, 
Петроград] — укр. рад. архітек¬ 
тор, засл. арх. УРСР (з 1970). В 

1941 закінчила Київ, інженерно- 
буд. ін-т. Осн. роботи: комплекс 
будівель і садово-парковий ан¬ 
самбль санаторію ім. 30-річчя Рад. 
України в Пущі-Водиці (1946— 
64), Палац культури <Украі- 
на> в Києві (в співавт., 1965—70); 
житлові квартали в £ Одесі та 
Херсоні (1951—54), житл. та гро¬ 
мад. будинки в Києві (1955—72). 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1971. 
МАРЙЦЯ — ріка в Європі, на Бал- 
канському п-ові. Тече в межах 
Болгарії, в нижній течії є кордо¬ 
ном між Грецією і Туреччиною. 
Завдовжки 525 км, площа бас. 
бл. 54 тис. км2. Бере початок у 
горах Рила, тече Фракійською 
низовиною, впадає в Егейське м., 
утворюючи дельту. Живлення 
переважно дощове, влітку міліє. 
Використовують для зрошуван¬ 
ня, є ГЕС. Судноплавна. На М.— 
міста Пловдив, Димитровград 
(Болгарія), Едірне (Туреччина). 
МАРІ (тепер пагорб Тель-Харірі, 
Сірія) — давнє місто-держава на 
середній течії Євфрату. Виникло 
на поч. 3-го тис. до н. е. Через М. 
проходили торг, шляхи з Месопо¬ 
тамії в країни Середземномор’я 
і Малу Азію. В 1758 до н. е. був 
зруйнований вавілонським царем 
Хаммурапі. В результаті археол. 
розкопок, що провадяться з 1933, 
відкрито залишки різних будівель, 
зокрема багато оздобленого пала¬ 
цу царя Зімріліма (18 ст. до н. е.). 
Важливим відкриттям в М. є 
виявлення архіву глиняних табли¬ 
чок з клинописними написами (19— 
18 ст. до н. е.). 
МДРІАНСЬКЕ ЛАЗНЕ — місто 
в Чехословаччині (Західно-Чеська 
обл.). 14,6 тис. ж. (1974). Бальнео¬ 
логічний курорт. Лікувальні за¬ 
соби: мінеральні вуглекислі дже¬ 
рела (бл. 40), вода яких застосо¬ 
вується для пиття, ванн, інгаля¬ 
цій, зрошувань тощо; мінералізо¬ 
ваний сірчанозалізистий торф — 
для торфогрязелікування. Пока¬ 
зання: захворювання нирок, орга¬ 
нів дихання (нетуберкульозного 
характеру), нервової системи, шкі¬ 
ри, порушення обміну речовин то¬ 
що. Санаторії, водогрязелікарня, 
пансіонати, готелі, н.-д. ін-т баль¬ 
неології. М.-Л. засн. 1808. 
МАРІАНСЬКИЙ ЖбЛОБ — най- 
глибоководніша западина на зем¬ 
ній кулі, в зх. частині Тихого ок., 
поблизу Маріанських о-вів. Довж. 
бл. 1500 км, шир. 1—5 км. Макс. 
глибину (11022 м) встановлено 
1958 рад. експедицією на судні 
«Витязь». 
МАРіАТЕГІ (Магіаіе^иі) Хосе 
Карлос (14.VI 1894, Мокегуа — 
16. IV 1930, Ліма) — діяч робітн. 
руху Перу, соціолог, літ. критик. 
Н. в сім’ї службовця. Журналіст. 
Учасник робітн. руху з 1918. Ви¬ 
сланий 1919 з Перу, жив в Італії, 
брав участь у роботі Італійської 
КП. В 1923 повернувся в Перу, 
розгорнув роботу по створенню 
профспілок. З 1926 видавав сусп.- 
політ. і літ. журн. «Амаута», з 
1928 — робітн. газ. «Лабор» («Пра¬ 
ця»). В 1928 — один з організато¬ 
рів Заг. конфедерації трудящих 
Перу. Засновник Перуанської КП 
(1928), її перший ген. секретар. 
Літ.: Хосе Карлос Мариатеги — пла- 
менньїй борец за торжество идей 

МАРІАТЕГІ 

О. М. Марзєєв. 

Г. В. Маринич. 

X. К. Маріатегі. 
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МАРІВО 

МАРІЙСЬКА АРСР 

Площа — 23,2 тис. км * 

Населення — 708 тис. 
чол. (на 1. ї 1980) 

Столиця — 
м. Йошкар-Ола 

Марійська АРСР. 
В одному з цехів заводу 
торговельного машино¬ 
будування в Йошкар- 
Олі. 
Марійський целюлозно- 
паперовий комбінат у 
Волзьку. 
Заготівля деревини. 

марксизма-ленинизма в Латинской 
Америке. М., 1966. 
МАРІВо (Магіуаих) П’єр Карле 
де Шамблен де (Сагіеі сіє СЬашЬ- 
Іаіп сіє; 4.11 1688, Париж — 12.11 
1763, там же) — франц. письмен¬ 
ник, член Франц. академії (з 1742). 
Представник раннього Просвіти¬ 
тельства. Автор пародійної пое¬ 
ми «Перелицьований Телемак» 
(1736). Любовно-психологічні ко¬ 
медії «Сюрприз кохання* (1723), 
«Гра кохання й випадку* (1730), 
«Брехливі визнання* (1738) та ін. 
(всього 36) мали значний вплив на 
розвиток франц. драматургії. Ро¬ 
мани «Життя Маріанни» (1731— 
41) та «Меткий селянин» (1734— 
35) — перші зразки бурж. реалі¬ 
стичного роману у франц. л-рі 
18 ст. Віртуозно-вишуканий, мета¬ 
форичний стиль М. одержав назву 
«маріводаж». 
Те.: Рос. перек л.— Комедии. М., 
1961. Н. О. Модестова. 
МАРЇЄНБАД — колишня назва 
міста-курорта Маріанське Лазне 
у Чехословаччині. 
МАРИЙСЬКИЙ ПАЛАЦ у Киє¬ 

ві—пам’ятка архітектури. Споруд¬ 
жений 1750—55 (є й ін. дати буд-ва) 
за проектом арх. В. Растреллі в 
стилі барокко. В буд-ві брали 
участь арх. І. Мічурін і П. Не- 
елов, пізніше — І. Григорович-Бар- 
ський та ін. П-подібний у плані, 
М. п. є композицією з трьох корпу¬ 
сів: двоповерхового центрального 
й одноповерхових флігелів. Фаса¬ 
ди та інтер’єри відзначаються ба¬ 
гатством декору. Під час пожежі 
1819 верхній поверх палацу згорів. 
У 1870 за проектом арх. К. Маев- 
ського М. п. було відбудовано. 
В 1789—90 в одному з його флігелів 
відбувалися театр, вистави. В квіт¬ 
ні — жовтні 1917 в М. п. працюва¬ 
ли Київський комітет РСДРП(б), 
Київська Рада робітничих депута¬ 
тів, ревком, що готував Київське 
жовтневе збройне повстання 1917, 
в 1919 деякий час — Раднарком 
України. Пошкоджений під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45, 
М. п. був відбудований 1945—49 
(арх. П. Альспиин). Реставровано 
1980. Іл. див. на окремому аркуші 
до ст. Київ, т. 5, с 112—113. 

„ О. П. Силин. 
МАРІЙ Гай (Оаіиз Магіиз; бл. 157, 
Цереате, біля Арпінума — 86 
до н. е., Рим) — римський полко¬ 
водець і політ, діяч. Відображав 
інтереси вершників. Нар. трибун 
119 до н. е., претор 115 до н. е., 
консул 107, 104—101, 86 до н. е. 
Відзначився перемогами у війнах 

проти тевтонів (102 до н. е.) та 
кімврів (101 до н. е.) в Югуртинсь- 
кій війні. Здійснив реформу армії 
(набір бідняків, професіоналізація 
війська). В останні роки життя вів 
боротьбу проти оптиматів, очоле¬ 
них Суллою. 
МАРГЙСЬКА АВТОНОМНА РА¬ 
ДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА —ускладі РРФСР. 
Розташована в основному на ліво¬ 
бережжі Волги. Утворена 4. XI 
1920 як автономна область, пере- 

Озеро Таір. 

творена на АРСР 5.ХІІ 1936. По¬ 
діляється на 14 районів, має 4 мі¬ 
ста та 17 с-щ міськ. типу. 
Природа. Більша частина терито¬ 
рії республіки рівнинна, розчле¬ 
нована долинами рік, ярами, бал¬ 
ками та злегка погорбована (Вят- 
ський Увал, до 275 м). На Зх. ле¬ 
жить Марійська низовина. Корис¬ 
ні копалини: вапняки, доломіти, 
гіпс, кварцові піски, торф. Клімат 
помірно континентальний. Пере¬ 
січна т-ра січня —13°, липня +19°. 
Опадів 450—500 мм на рік. Най¬ 
більша ріка — Волга та її притоки 
Ветлуга, Рутка, Велика Кокшага і 
Мала Кокшага, Ілеть. Багато озер. 
Грунти переважно дерново-підзо¬ 
листі, є болотні та сірі лісові. Під 
лісом (сосна, ялина, оереза, дуб) — 
бл. 50% тер. республіки. 
Населення. Корінне населення — 
марійці (299 тис. чол.; 1970, пере¬ 
пис). Живуть також росіяни, тата¬ 
ри, чуваші, українці та ін. Пере¬ 
січна густота нас.— понад 30 чол. 
на 1 км2 (1980). Міське населення 
становить 53% (1980). Найбільші 
міста: Йошкар-Ола, Волзьк. 
Історія. Тер. Мар. АРСР заселено 
з часів пізнього палеоліту. В 
5—10 ст. відбувалося формування 
давньомар. народності. В 10—12 
ст. марійці перебували під екон. 
і культур, впливом Булгаріі. З 
30-х рр. ІЗ ст. вони потрапили під 
монголо-тат. іго. З 15 ст. приволзь- 
кі марійці входили до Казансько¬ 
го ханства, поветлузькі — до 
пн.-сх. рос. князівств. У 1551— 
52 марійці увійшли до складу Рос. 
д-ви. Це сприяло розвиткові про¬ 
дуктивних сил у краї, посиленню 
впливу рос. культури. Марійці 
брали участь у сел. війнах під про¬ 
водом 1. І. Болотникова, С. Т. Ра¬ 
зіна, О. 1. Пугачова. З кінця 18 ст. 
почали виникати окремі підприєм 
ства, де застосовувалася вільнонай¬ 
мана праця (1913 їх налічувалося 
47). Перший марксистський гур¬ 
ток створено 1899 в Юріно. У 1905 
в ряді міст виникли с.-д. гуртки. 
Мар. трудящі брали участь у рево¬ 
люції 1905—07. Рад. владу^в Царе- 
вококшайську (тепер м. Йошкар- 

Ола) встановлено 23.ХІ1 1917 
(5.1 1918), до серед. 1918 вона 
перемогла повсюдно. В листопаді 
1920 було створено авт. область 
мар. народу. З 1929 вона входила 
до складу Нижегородського (з 
1932 — Горьковського) краю. 5.ХІІ 
1936 Мар. а. о. було перетворено 
на Мар. АРСР у складі РРФСР. 
За роки довоєнних п’ятирічок 
край з відсталого району Росії при 
підтримці братніх народів СРСР 
перетворився на індустр.-агр. рес¬ 
публіку. Мар. народ консоліду¬ 
вався в соціалістич. націю. За ге¬ 
роїзм. виявлений на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45, понад 
14 тис. воїнів — вихідців з Мар. 
АРСР нагороджено орденами і ме¬ 
далями, 44 чол. удостоєно звання 
Героя Рад. Союзу. За успіхи в роз¬ 
витку нар. г-ва Мар. АРСР наго¬ 
роджено орденами Леніна (1965), 
Жовтневої Революції (1970), Друж¬ 
би народів (1972). 
Народне господарство. Провідна 
галузь пром-сті — машинобудуван¬ 
ня і металообробка — створена за 
роки Рад. влади. Підприємства цієї 
галузі розміщені в Йошкар-Олі 
та Волзьку (з-ди: «Електроавтома¬ 
тика», інструментальний, торго¬ 
вельного машинобудування, напів¬ 
провідникових приладів. < Кон¬ 
такт», лісового машинобудування 
та ін.). На місц. лісових ресурсах 
розвивається лісова пром-сть (пе¬ 
реважно у зх. районах республіки) 
і переробка деревини: у Волзьку 
та поблизу нього — целюлозно-па¬ 
перовий, деревообр. комбінати та 
гідролізно-дріжджовий з-д. Мар. 
АРСР — значний виготовлювач 
штучної шкіри (Йошкар-Ола). Під¬ 
приємства буд. індустрії (склороб¬ 
ний, стінових матеріалів, велико¬ 
панельного домобудування, залі¬ 
зобетонних виробів, асфальтобе¬ 
тонні, керамзитобетонних виробів 
та ін.). Розвивається харч, (м’ясо¬ 
комбінати, хлібокомбінати, мо¬ 
лочні , маслосироробні, овочесу¬ 
шильні з-ди, кондитерська ф-ка та 
ін.) та легка пром-сть (вироби, 
трикотажу, швейних та шкіргалан¬ 
терейних виробів). Діє вітамінний 
завод. Гол. пром. центри: Йошкар- 
Ола, Волзьк. 
У с. г. провідне місце належить 
тваринництву мол.-м’ясного нап¬ 
ряму. Поголів’я (тис., 1980): вели¬ 
кої рогатої худоби — 308,5, сви¬ 
ней — 299,8, овець і кіз — 184,5. 
У 1978 було понад 150 тваринни¬ 
цьких комплексів. Розвивається 
птахівництво та хутрове звірівни¬ 
цтво. Вирощують зернові (жито, 
гречку, овес, пшеницю, зернобобо¬ 
ві), технічні (льон-довгунець), кар¬ 
топлю та овочеві культури. Знач¬ 
ні площі — під кормовими культу¬ 
рами. Гол. з-ця — Зелений Діл — 
Табашино. Судноплавство по Вол¬ 
зі та Ветлузі. Гол. вузол автошля¬ 
хів— Йошкар-Ола. Через Йошкар- 
Олу проходять авіалінії союзного 
значення. 7. Ф. Васильєв. 
Культура. До Великої Жовтн. со- 
ціалїстич. революції серед ма¬ 
рійського населення було 16% 
письменних чоловіків і 2% жінок. 
На території нинішньої Мар. АРСР 
функціонували переважно поч. 
школи, кілька серед шкіл; ви¬ 
щих і серед, спец. навч. закладів 
не було. В 1979/80 навч. р. у Мар. 
АРСР налічувалося 477 загально- 
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осв. шкіл (113,5 тис. учнів); 13 се- М. Майна, Г. Матюковського та 
ред. спец. навч. закладів (12,4 ін. У повоєнні роки в л-рі активно 
тис. учнів); 33 профес.-тех. уч-ща працювали А. Мічурін-Азмекей, 
(19,4 тис. учнів); 3 вищі навч. за- М. Арбан, В. Іванов, М. Рибаков 
клади — Марійський університет, та ін. Серед сучас. мар. письмен- 
Мар. політ ех. ін-т ім. О. М. Горь- ників відомі: В. Косоротов, В. 
кого та Мар. пед. ін-т ім. Н. К. Колумб, А. Юзикайн, К. Васін, 
Крупської, усі — в Йошкар-Олі В. Сапаєв, М. Якимов, А. Волков, 
(16,8 тис. студентів). У республіці К. Коршунов та ін. В літературо- 
працюють Мар. н.-д. ін-т мови, знавстві й критиці працюють А. 
л-ри, історії та економіки (в Йош- Асаєв, К. Васін, М. Георгіна, В. 
кар-Олі), Мар. філіал Всесоюзно- Столяров, С. Еман та ін. Укр. на- 
го н.-д. інституту целюлозно- родові присвятили свої твори В. 
паперової промисловості (Волзьк), Саві («Буковинські нариси»), Олик 
Мар. с.-г. дослідна станція. В Іпай (вірш«Ой, Дніпро»), М. Каза- 
Мар. АРСР — 395 масових біб- ков («Тарас Шевченко»), Г. Ма- 
ліотек (фонд—5,6 млн. оди- тюковський (поема «Над Дніп- 
ниць зберігання), 503 клубні за- ром»), К. Бєляєв (повість «Вогнен- 
клади, 573 кінотеатри і кіноуста- на буря»). Мар. мовою видано тво- 
новки з платним показом, 4 театри, ри Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
філармонія, 5 музеїв (Мар. респ. Українки, П. Тичини, М. Рильсь- 
краєзнавчий в Йошкар-Олі, Гор- кого, О. Корнійчука, О. Гончара 
номарійський районний крає- та ін., збірки української пое- 
зпавчий музей уи Козьмодем’янсь- зії та прози («Возз’єднання», «Кві- 
ку та ін.). В Йошкар-Олі пра- туча Україна»; обидві — 1954). 
цює Марійське книжкове вид-во На сцені мар. театрів ставляться 
(в 1977 тираж книг і брошур — п’єси І. Карпенка-Карого, І. Фран- 
863,1 тис. примірників). Виходить ка, О. Корнійчука. Відділення 
5 журналів річним тиражем Спілки письменників СРСР з 1934. 
1437 тис. прим., 41 газета річним Найпоширенішим нар. житлом ма- 
тиражем 45 212 тис. прим. Респ. рійців була зрубна (див. Зруб) 
газети: «Марийская правда», «Ма- хата з П-подібним у плані подві- 
рій комуна» («Марійська комуна», р’ям і критими воротами. В 2-й 
мар. мовою), «Молодой комму- пол. 16 ст. зародилися міста — Ца- 
нист», «Ямде лій» («Будь напого- ревококшайськ, Козьмодем’янськ. 
тові», мар. мовою); журнали: «Он- Збереглися зразки рос. кам.буд-ва: 
чико» («Уперед», мар. мовою), церква з шатровою дзвіницею 
«Пачемиш» («Оса», мар. мовою), в с. Єжово (1647), Вознесенська 
«Политическая агитация» (мар. і церква в Йошкар-Олі (1756). За 
рос. мовами). Респ. радіомовлення рад. часу міста забудовують за 
веде передачі мар. та рос. мовами, ген. планами. Серед споруд: адм. 
Респ. телебачення. Телецентр — в будинок (тепер ун-т; 1936), Ма- 
Йошкар-Олі. рійський драм, театр ім. М. 
Мар. народ висловлював свої по- Шкетана (1960), будинки обкому 
чуття і думи в усній поетичній КПРС та респ. Ради Міністрів 
творчості -- переказах, казках, (1971, арх. С. Клейменов), Політ, 
піснях. Перші поетичні твори мар. освіти (1978, арх. В. ^Сумцев 
мовою (оди, кантати) написані у і ф. Ташієв), усі — в Йошкар- 
18 ст. учнями Казанської семінарії Олі. В 1941 створено Мар. відді- 
під керівництвом викладача укра- лення Спілки архітекторів СРСР. 
їнця В. Пуцека-Григоровича. В В Юрінському р-ні знайдено примі- 
1775 він склав першу мар. грама- тивні зображення тварин з глини 
тику. Художня л-ра мар. мовою й каменю (серед. 2-го тис. до н. е.), 
виникла в період піднесення з часів бронзи з’являються мета- 
над.-визвольного руху під час ре- леві прикраси. Здавна розвива- 
волюції 1905—07. В ці роки поча- ються різні види декор.-ужитко- 
ли літ. діяльність основоположни- вого мистецтва: різьблення на де¬ 
ки національної літератури С. Ча- реві, вишивання, ткацтво, виго¬ 
лим, Г. Мікай, М. Мухін. Дещо товлення металевих прикрас тощо, 
пізніше з’явилися твори В. Са- За радянського часу розвинулося 
ві, О. Тиниша, А. Конакова. профес. мист. В серед. 20-х рр. 
Розквіт мар. л-ри почався після рос. художники В. Тимофєєв 
Великої Жовтн. соціалістич. рево- та П. Радімов, місцеві — О. Гри- 
люції (письменники М.^ Шкетан, гор’єв, К. Єгоров та Є. Атлаш- 
0. Шабдар, Я. Ялкайн, Олик кіна заклали основи сучас. обра- 
Іпай, Ииван Кирля): У 30-х рр. зотворчого мистецтва. У Козьмо- 
виступили Н. Лекайн, С. Ніко- дем’янську було створено Держ. 
лаев, Д. Орай. Під час Великої вільні худож. майстерні (1920— 
Вітчизняної війни з’явилися тво- 23), в Йошкар-Олі — філіал АХРР 
ри М. Казакова. С. Вишневського. (1926), т-во «Марій художник» 

(1940), Спілку художників (1968). 
Під час Великої Вітчизн. війни 
тут працювали живописці Б. Оси- 
пов та І. Пландін, у повоєнний 
час — художники 1. Мамаєв, 
3. Лаврентьєв, С. Подмарьов, О. 
Зарубін, Б. Пушков; скульптори 
Ф. Шабердін, В. Козьмін; графі¬ 
ки Л. Аказєєв, І. Михайлін та ін. 
До Великої Жовтн. соціалістич. 
революції муз. культура народу 
марі представлена тільки нар.-пі¬ 
сенною творчістю. Пісні одноголо¬ 
сі, засн. на пентатоніці, часто 

1. О. Михайлів. Вибілювання полот- трапляється змінний метр.^Тан- 
на. З серії «Земля марійська». Ліно- дям властиві чіткий ритм і по- 
гравюра. 1969. стійний розмір. Муз. інструменти: 

кусле (гуслі), шувир (волинка), 
ту мир (барабан), шіялтиш (сопіл¬ 
ка), ковиж (2-струнна скрипка), 
шушпик (свисток). Основополож¬ 
ник профес. музики І. Палантай 
(Ключников) — автор пісень і хо¬ 
рів, хорових обробок. Серед ком¬ 
позиторів: А. їскандаров, Н. Сі- 
душкін, Я. Ешпай, Л. Сахаров, 
К. Гейст, К. Смирнов, Е. Сапаєв, 
В. Купріянов; виконавців: дири¬ 
генти — засл. діячі мист. РРФСР 
А. їскандаров та Н. Сідушкін, 

МАРІЙСЬКА 
АРСР 

засл. діяч мист. Мар. АРСР Л. 
Тайгільдін; співачка нар. арт. 
Мар. АРСР В. Смирнова; інстру¬ 
менталіст нар. арт. Мар. АРСР 
П. Тойдемар; виконавиця нар. 
танців засл. арт. РРФСР та нар. 
арт. Мар. АРСР Н. Дружиніна. 
В республіці працюють Муз. те¬ 
атр (з 1968), Хорове т-во (з 1958), 
філармонія (з 1939), Мар. ан¬ 
самбль пісні і танцю (з 1939), муз. 
уч-ще (з 1968), мережа муз. шкіл. 
Мар. відділення Спілки компози¬ 
торів РРФСР — з 1940. 
Елементи театр, мистецтва народу 
марі існували в нар. обрядах і 
видовищах, які відбувалися під 
час свят. В 1910 було здійснено 
виставу «Суд» за п’єсою першого 
мар. драматурга М. Микая. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції виникли численні самоді¬ 
яльні драм, гуртки. В 1919 на осно¬ 
ві цих гуртків створено Пересув¬ 
ний театр народу марі (Йошкар- 
Ола). В 1927 в Йошкар-Олі від¬ 
крито мар. студію муз.-драм, мис¬ 
тецтва, яка відіграла важливу роль 
у становленні профес. театру. В 
1920 створено Мар. держ. театр 
(з 1948 — імені М. Шкетана), в ре¬ 
пертуарі якого — п’єси мар. пись¬ 
менників (С. Ніколаєва, М. Ар- 
бана, С. Чавайна, М. Шкетана 
та ін.), рос. рад. авторів («Молода 
гвардія» за О. Фадєєвим), твори 
рос. (О. Островського, Л. Толсто- 
го, М. Гоголя), укр. («Безталанна» 
І. Карпенка-Карого) та зарубіжної 
(У. ПІекспіра) класики. Значний 
внесок у розвиток театр, мист. 
Мар. АРСР зробили режисери 
М. Календер, Г. Іоселіані, засл. 
арт. УРСР М. Станіславський. 
Серед діячів театру — нар. артис- 

Йошкар-Ола. 
В центральній частині 
міста. 

Церква в селі Єжово 
(тепер Медведського 
району) 1647. 

Б. С. Пушков. Весілля. 
Центральна , частина 
триптиха «Пісня». 1970. 
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Марійська АРСР. 
В. М. Козьмін. Леген¬ 
дарний герой марійсько¬ 
го народу Чоткар-патир. 
Дерево. 1967. 

Марійська АРСР. 
О. Г. Орлов. Набір для 
брусниці. Дерево* роз¬ 
писі лак. 1969. 

ти Мар. АРСР Т. Григор’єв, Г. 
Пушкін, О. Страусова, А. Тихо- 
нова, І. Рессигін, засл. діяч мист. 
Мар. АРСР І. Ємельянов та ін. 
В Йошкар-Олі працюють також 
Респ. рос. драм, геатр (засн. 1939) 
і Театр ляльок (засн. 1942). 

К. К. Басін (література,). 

Літ.: Очерки истории Марийской 
АССР (с древнейпшх времен до Вели- 
кой Октябрьской социалистической ре- 
волюции). Йошкар-Ола, 1965; Очерки 
истории Марийской АССР (1917— 
1960 гг.). Йошкар-Ола, 1960; Археоло- 
гия и зтнография Марийского края, 
в. 1. Йошкар-Ола. 1976: Очерки исто¬ 
рии Марийской организации КПСС. 
Йошкар-Ола, 1968; Зкономика и куль¬ 
тура Марийской АССР. Цифрьі, фак¬ 
ти, Йошкар-Ола, 1973; 200 лет марий¬ 
ской письменности. Йошкар-Ола, 1977; 
Очерки истории марийской литерату- 
рш, ч. 1—2. Йошкар-Ола, 1960—63; 
Акцорин В. А. Марийская народная 
драма. Йошкар-Ола, 1976; Товаров- 
Кошкин Б. Ф., Червонная С. М. Ху¬ 
дожники Марийской АССР. Йошкар- 
Ола, 1978; Георгина М. Марийский 
драматический театр. Страницьі исто¬ 
рии. 1917 — 1978. Йошкар-Ола. 1979. 

МАРГЙСЬКА МОВА, черемиська 
мова — мова марійців. Належить 
до фінно-угорських мов. Говорить 
нею понад 539 тис. чол. (1979, пере¬ 
пис). Характерні риси; сингармо¬ 
нізмграматична будова аглюти¬ 
нативна, багатство форм минуло¬ 
го часу. УМ. м. 4 наріччя: лугове, 
гірське, східне й північно-західне. 
Є два різновиди писемної М. м.— 
лугово-східна й гірсько-марійська, 
алфавіти їх — на базі російського. 
Про л-ру М. м. див. Марійська 
АРСР, розділ «Культура». 
Літ.-: Современньїй марийский язгак, 
ч. 1—2. Йошкар-Ола, 1960—61; Гор- 
деев Ф. И. Балтийские и иранские 
заимствования в марийском язьіке. 
В кн.: Происхожденне марийского на- 
рода. Йошкар-Ола 1967 

Ф. 7. Гордеев. 

МАРГЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
— вищий навч. заклад М-ва ви¬ 
щої і серед, спец, освіти РРФСР. 
Засн. 1972. У складі ун-ту 4 ф-ти: 
фі з. -матем., істор. -фі лологі чний, 
біол.-хім., с. г.; є заочне відділен¬ 
ня. У 1979/80 навч. р. налічувало¬ 
ся бл. 3500 студентів. При ун-ті — 
2 н.-д. лабораторії, зоол. музей, 
6-ка (бл. 500 тис. одиниць збері¬ 
гання), агробі останці я, навч.-об¬ 
числювальний центр, дослідне по¬ 
ле. За роки існування ун-т підго¬ 
тував бл. 2500 спеціалістів. Видає 
наук, збірники. Г. М* Айплатов* 
МАРГЙЦІ (самоназва — марі; кол. 
назва — черемиси) — народ; жи¬ 
вуть гол. чин. у Марійській АРСР, 
а також у Башк. АРСР. Удм. 
АРСР і Тат. АРСР, Кіров., Горь- 
ковській, Пермській і Свердл. 
областях. Поділяються на 3 тери¬ 
торіальні групи: гірські, які жи¬ 
вуть переважно на правому березі 
Волги, лугові — на лівому березі, 
східні — в Башкирі] і Свердл. 
обл. Заг. чисельність М.— 622 
тис. чол. (1979, перепис). Мова — 
марійська (див. Марійська мова). 
Віруючі М.— християни. За Рад. 
влади здобули автономію і сформу¬ 
валися в соціалістичну націю. 
М. працюють у соціалістичній 
промисловості і с. г. Розвинулися 
фольклор, декоративне, музично- 
пісенне мистецтво, література, те¬ 
атр, образотворче мистецтво. Про 
історію, господарство і культуру 
М. див. Марійська АРСР. 

МАРІНЕЛЬЙО (Марінельйо-і-Ві- 
дауррета; Магіпеїіо у Уісіаштеїа) 
Хуан (2.ХІ 1898, Сан-Дієго-дель- 
Вальє, пров. Вільяклара — 27.ІІІ 
1977, Гавана) — політ, і громад, 
діяч Куби, публіцист, літературо¬ 
знавець. Закінчив Гаванський ун-т. 
Фахівець у галузі права, філо¬ 
софії. В 1921—32 — професор, 
19ь2—63 — ректор Гаванського 
ун-ту. В 1937 перебував у респ. 
Іспанії. В 1938—39 — голова пар¬ 
тії Революц. союз (засн. 1937), 
1940—44 — голова Революц. кому¬ 
ністичного союзу, створеного внас¬ 
лідок об’єднання КП Куби (КПК) 
і Революц. союзу. Після перетво¬ 
рення цього союзу на Нар.-соціа¬ 
лістичну партію Куби (1944) — її 
голова (до 1961). За часів диктату¬ 
ри Батісти (1952—58) — в підпіллі, 
редагував нелегальний марксист, 
журн. «Менсахес» («Послання»). 
Не раз зазнавав арештів, перебував 
в еміграції. З 1950 — член ВРМ, з 
1966 — її Президії. Член ЦК КПК 
з 1965. З 1976 — член Держ. ради. 
Автор літ.-критичних і публіцис¬ 
тичних праць. Нагороджений орде¬ 
ном Жовтневої Революції. 
«МАРІНЕР» (англ. «Магіпег», 
букв.— моряк) — назва серії амер. 
автоматичних міжпланетних 
станцій (АМС) для дослідження 
планет Сонячної системи, а також 
програм розробки і запусків (табл.) 
цих станцій. За допомогою АМС 
«М.» одержано нові дані про 
навколопланетний простір, атмо¬ 
сферу й поверхню Венери («М.-2», 
«М.-5» і «М.-10»), Марса («М.-4», 
«М.-6», «М.-7» і «М.-9») та Мер¬ 
курія. Запуски «М.-1» (для до¬ 
слідження Венери )та«М.-3» і «М.- 
8» (обидва для дослідження Марса) 
були невдалими. «М.-9» став пер¬ 
шим штучним супутником Марса 
(13.ХІ 1971). За період з 13.ХІ 
1971 до 27.Х 1972 зроблено 7329 
фотознімків поверхні планети та 
її супутників — Деймоса і Фобо- 
са. «М.-10», пролітаючи біля Вене¬ 
ри, під дією її поля тяжіння здійс¬ 
нив маневр і перейшов на трасу до 
Меркурія, рухаючись по геліоцен¬ 
тричній орбіті. До 24.III 1975, коли 
роботу з «М.-10» було припинено, 
він тричі пролетів біля Меркурія 
(останній раз 16.III 1975 на віддалі 
~ 320 км). За цей час було сфото¬ 
графовано 57% усієї площі плане¬ 
ти. В. Г. Денисов. 
МАРІНЕТТІ (МагіпеШ) Філіппо 
Томмазо (22.XII 1876, Александ- 
рія, Єгипет — 2.ХТІ 1944, Беллад- 
жо) — італ. письменник, теоре¬ 
тик і організатор літ. течії футу¬ 
ризм. Автор маніфестів футури¬ 
стів (перший 1909), роману «Ма- 
фарка-футурист» (1910), зо. воєн¬ 
них віршів «Занг-тум-тум» (1914), 
статей, у яких захищав імперіалі¬ 
стичну війну, виправдовував коло¬ 
ніальні загарбання. Вимагав зни¬ 
щення класичної л-ри, виступав 
проти реалізму в мистецтві, пере¬ 
кручував літ. мову. З 1919 — од¬ 
нодумець Муссоліні, з 1922 — 
член фашист, партії. 

Т Т. Духовний. 
МАРГНО (Магіпо) Джамбаттіста 
(18.Х 1569, Неаполь — 25.ІІІ 
1625, там же) — італ. поет. Відо¬ 
мий представник барокко в італ. 
л-рі. Поеми «Адоніс» (1623), «По¬ 
биття невинних Віфліємських не¬ 
мовлят» (вид. 1632), кілька збірок 

віршів — на міфологічні та пас¬ 
торальні сюжети. Творам М. вла¬ 
стива витончена поетична техніка, 
якій не завжди відповідає ідей¬ 
ний зміст. Писав і прозові твори 
(«Священна балаканина» тощо). 
Мав багато послідовників, за його 
ім’ям названо один із напрямів 
італ. поезії 17 ст.— «марінізм». 

Т. Т. Духовний, 
МАРІНЬЯК (Магіепас) Жан 
Шарль Галіссар де (24.ІУ 1817, 
Женева — 16.IV 1894, там же) — 
швейцарський хімік, чл.-кор. 
франц. Академії наук (з 1866). 
Закінчив 1839 Паризьку вищу 
гірничу школу; професор Женев¬ 
ського ун-ту (1841—78). Визначив 
атомні маси 29 елементів. Вивчав 
рідкісноземельні елементи. Роз¬ 
робив спосіб розділення ніобію 
і танталу, відкрив ітербій та 
гадоліній. 
МАРІОНЕТКА (франц. тагіопес- 
1е, спочатку — назва маленьких фі¬ 
гурок, які зображували діву Ма¬ 
рію в середньовічних лялькових 
містеріях) — театральна лялька, 
якою керує зверху за допомогою 
ниток або металевого прута актор- 
ляльковод, схований від глядача. 
Переносно — людина, держ. 
діяч або уряд бурж. д-ви, які є 
слухняним знаряддям певних кіл 
чи іноземних країн. 
МАРібТТ (МагіоСіе) Едм (1620, 
Діжон — 12.V 1684, Париж) г 
франц. фізик, один із засновників 
і перших членів Паризької АН 
(з 1666). Був ігуменом монастиря 
поблизу Діжона. Наук, праці з 
механіки газів і рідин, оптики та 
теплоти. Незалежно від Р. Бойля 
відкрив 1676 закон обернено про¬ 
порційної залежності об’єму даної 
маси газу відтиску (див. Бойля — 
Маріотта закон) і перший засто¬ 
сував його для визначення висоти 
місця за показами барометра. Екс¬ 
периментально підтвердив фор¬ 
мулу швидкості витікання рідини, 
встановлену Е. Торрічеллі. Ви¬ 
вчав кольори, зокрема кольорові 
кільця навколо Сонця і Місяця. 
Перший описав сліпу пляму в оці. 
МАРІТЕН (МагіСаіп) Жак (18.ХІ 
1882, Париж — 29.IV 1973. Тулу¬ 
за) — франц. філософ, представ¬ 
ник неотомізму. Філос. освіту 
здобув у Сорбонні. Був учнем 
А. Бергсона. М. проголошував 
томізм «втіленням вишої філос. 
істини», а Фому Аквінського — 
«пророком розуму». Критикував 
ірраціоналізм А. Бергсона і водно¬ 
час відкидав раціоналізм Р. Де- 
карта, протиставляючи їм томіст- 
ський «критичний реалізм», за 
яким, крім створеного богом «при¬ 
родного світу», що пізнається люд¬ 
ським розумом, існує вище, ра¬ 
ціонально непізнаванне «надпри¬ 
родне буття». Він намагався під¬ 
порядкувати наук, знання «істи¬ 
нам одкровення», примирити тео¬ 
логію і філософію. В своїй кон¬ 
цепції «інтегрального гуманіз¬ 
му» заперечував необхідність до¬ 
корінних перетворень капіталізму 
і обмежувався закликом до «мо¬ 
ральної революції» в межах ін¬ 
дивідуальної свідомості людей. 
Літ.9 Кузнецов В. Н. Французская 
буржуазная философия XX века. 
М.. 1970. В. А. Стокяло. 
МАРІУПОЛЬ — колишня (до 
1948) назва м. Жданова. 



365 
МАРІУПОЛЬСЬКА РАДА РО- 
БІТНЙЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ — створена в квітні 
1917 шляхом об’єднання Ради ро¬ 
біт і Ради солдат, депутатів. 
Поширювала вплив на м. Марі¬ 
уполь (тепер м. Жданов) і Марі¬ 
упольський повіт. До жовтня 1917 
за своїм складом була есеро-мен¬ 
шовицькою, проте під тиском ре- 
волюц. робітників подавала допо¬ 
могу трудовому селянству тощо. 
Заг. процес більшовизації Рад піс¬ 
ля розгрому корніловщини (див. 
Більшовизація Рад 1917) вплинув 
й на М. Р. р. і с. д. Після її пере¬ 
виборів на поч. жовтня головою 
виконкому Ради став більшовик 
В. О. Варганов. 21.Х (З.ХІ) 1917 
Рада ухвалила резолюцію про пе¬ 
рехід влади до Рад і надіслала на 
2-й Всерос. з’їзд Рад делегатів- 
більшовиків. Маріупольська Рада 
протягом короткого часу (до авст- 
ро-німецької окупації 1918) здій¬ 
снила перші соціалістичні пере¬ 
творення. 
МАРІУПОЛЬСЬКЕ ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918 — повстання 
робітників м. Маріуполя (тепер м. 
Жданов) під керівництвом більшо¬ 
виків проти австро-нім. окупантів 
і гетьманщини. Почалося вночі 
проти 24.VII нападом повстанців 
на штаб і казарми розквартирова¬ 
ного в місті австро-угорського пол¬ 
ку і підрозділи державної варти. 
Повстанці захопили передмістя Пі- 
щанізку, Слобідку та порт. Для 
придушення повстання окупацій¬ 
не командування надіслало ча¬ 
стини Баварської д-зії та угор. 
бригади. Повстанці протягом 3 днів 
вели бої проти переважаючих сил 
ворога. М. з. п. було жорстоко 
придушено. 
МАРІУПОЛЬСЬКЕ РОДбВИ- 
ЩЕ ЗАЛГЗНОІ РУДЙ — поклади 
залізної руди у південно-західній 
частині Донецької обл. УРСР, 
поблизу м. Жданова. Складається 
з б ділянок: Дем’янівської, Пер- 
шотравневої, Північної, Дзер- 
жинської, Юр’ївської, Ялтинської. 
Заг. площа 300 км2. Руди пред¬ 
ставлені залізистими кварцитами, 
що залягають серед гнейсів, гра- 
нітоїдів, вапняків та ін. порід. 
Рудні поклади залягають на глиб, 
від 80—100 м (подекуди 5 м) до 
500—600 м, протяжність їх від со¬ 
тень метрів до кількох кіломет¬ 
рів, потужність — від 10 м до 
145 м. Вміст заліза в рудах бл. 
30%, магнетитового заліза — 20— 
25% . Руди родовища легкозбагачу- 
вані, можуть бути перероблені ме¬ 
тодом мокрої магн. сепарації на 
концентрат з вмістом заліза бл. 
70%. Родовище відкрито 1962. 

В. М. Цибульський. 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ могйль- 
ник — пізньонеолітичний могиль¬ 
ник кін. 3-го тис. до н. е. (деякі 
дослідники датують його 2-ю пол. 
4-го тис. до н. е.) на березі Азовсь¬ 
кого моря поблизу м. Жданова 
(кол. Маріуполь). Розкопками, 
що провадились 1930, виявлено по¬ 
над 120 кістяків. Бл. половини 
поховань було посилано червоною 
вохрою. Біля кістяків знайдено 
кам’яні і кістяні знаряддя та на¬ 
мисто, прикраси з черепашок мо¬ 
люсків, підвіски з зубів тварин то¬ 
що. М. м. був родоплемінною до¬ 
мовиною, яка мала вигляд видов¬ 
женої дерев’яної будівлі (мал.), 
спорудженої над групами окремих 
поховань. У післявоєнні роки в 
районі кол. Дніпрових порогів до¬ 
сліджено цілу групу аналогічних 
могильників. 
Літ.: Столяр А. Д. Мариупольский 
могильник как исторический источник. 
«Советская археология», 1955, т. 23. 
МАРІЯ, богородиця, чбожа матір», 
діва Марія, Мадонна — в христи¬ 
янській міфології «пресвята діва», 
яка <непорочно зачала» і народила 
Ісуса Христа. Культ М. у христи¬ 
янстві склався під впливом по¬ 
ганських культів богині-матері, бо¬ 
гині землі й родючості: єгип. Ісіди, 
вавілонської Іштар, фінікійської 
Астарти, малоазійської Кібели та 
ін. Тема богородиці з немовлям ши¬ 
роко використовувалась у л-рі й 
мистецтві. 
МАРГЯ АНТУАНЄТТА (Магіє 
Апіоіпеие; 2.XI 1755, Відень — 
16.Х 1793, Париж) — франц. 
королева, дружина Людовіка XVI 
(з 1770), дочка Марії Терезії. З 
початку Великої французької ре¬ 
волюції — натхненниця контрре- 
волюц. змов та іноземної інтер¬ 
венції. Заарештована після пова¬ 
лення монархії 10.VIII 1792. Під 
час якобінської диктатури стра¬ 
чена за вироком Революц. трибу¬ 
налу. 
МАРГЯ МАГДАЛЙНА — за біб¬ 
лійними легендами, одна з найвід- 
даніших послідовниць Ісуса Хри¬ 
ста. М. М. нібито народилась 
у м. Маг далі, замолоду вела роз¬ 
бещене життя, але під впливом 
проповідей Христа щиро розкая¬ 
лась, спокутувала гріхи й наверну¬ 
лася до його віри. Цим вона нібито 
удостоїлась честі першою зустріти 
Христа після його воскресіння. Об¬ 
раз М. М. як розкаяної грішниці 
часто використовувався у світовій 
л-рі й мистецтві. 
МАРГЯ СТЮАРТ (Магу Зіиагі; 
7 або 8.XII 1542, Лінлітгоу, Шот¬ 
ландія — 8.II 1587, замок Фоте- 
рінгей, Англія) — шотл. короле¬ 
ва 1542—67 (фактично з 1561). 
Спираючись на підтримку папи 
римського, католицьких д-в (Фран¬ 

ції та Іспанії) та англ. католиків, 
виступила претенденткою на англ. 
престол (як правнучка англ. коро¬ 
ля Генріха VII). В 1567 під тис¬ 
ком повстання шотл. кальвіністів 
М. С. зреклася престолу на ко¬ 
ристь сина (шотл. король Яків VI; 
з 1603 — англ. король Яків І) і 1568 
втекла до Англії. За наказом англ. 
королеви Єлизавети 1 М. С. було 
ув’язнено. Після розкриття ряду 
католицьких змов проти Єлизаве¬ 
ти І, до яких була причетна М. С., 
її було віддано до суду і страчено. 
МАРГЯ ТЕРЄЗІЯ (Магіа ТЬеге- 
зіа; 13-У 1717, Відень — 29.ХІ 
1780, там же) — ерцгерцогиня ав¬ 
стрійська з 1740, королева Угор¬ 
щини і Чехії, імператриця Свя¬ 
щенної Римської імперії» з 1765 з 
династії Габсбургів. Уряд М. Т. 
з метою зміцнення феод.-абсолю¬ 
тистської д-ви реорганізував ар¬ 
мію, фінанс. систему, провінційне 
управління, суд та ін. Під тиском 
сел. руху обмежено панщину в 
чеських землях 3 днями на тиж¬ 
день. За правління М. Т. Австрія 
захопила більшу частину Галичи¬ 
ни (1772), Буковину (1774) і части¬ 
ну Баварії (1779). Політика М. Т. 
щодо зх.-укр. земель була спря¬ 
мована на посилення феод.-крі¬ 
посницької експлуатації, колоні¬ 
ального гноблення та на насиль¬ 
ницьке понімечування укр. насе¬ 
лення . 
МАРГЯ ТЮДОР (Магу Тибог, Ма¬ 
рія І; 18.11 1516, Грінвіч — 17.ХІ 
1558, Лондон) — королева Англії 
1553—58. За правління М. Т. 
в Англії (1554) було поновлено 
католицизм як панівну релігію. 
За жорстокість при розправах з 
протестантами (див. Протестан¬ 
тизм) М. Т. було названо Кри¬ 
вавою. В 1554 одружилася з ісп. 
принцом Філіппом (з 1556 — ко¬ 
роль Філіпп II), що привело до 
зближення Англії з Іспанією. З 
1557 М Т. в союзі з Іспанією вела 
війну проти Франції, в ході якої 
Англія втратила Кале. Політика 
М. Т., яка не відповідала нац. інте¬ 
ресам Англії, викликала невдово¬ 
лення широких кіл населення. 
мАрінка — місто Донец. обл. 
УРСР, райцентр, за 6 км від за- 
лізнич. ст. Красногорівка. Виник¬ 
ла в 40-х рр. 19 ст. Рад. владу 
встановлено в листопаді 1917. З 
1938 М.— с-ще міськ. типу, з 
1977 — місто. У М.— шинорем. і 
мол. з-ди, хлібокомбінат, харчо¬ 
смакова ф-ка, комбінат побутово¬ 
го обслуговування, будинок по¬ 
буту. 5 заг.-осв. та музична школи, 
мед. амбулаторія. Палац культу¬ 
ри, 2 бібліотеки. 
МАР’ТнСЬКИЙ РАЙбН —упд.- 
зх. частині Донец. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 1,4 тис. км2. 
Нас. 97,0 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 59 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих 3 міським, 2 селищ¬ 
ним і 15 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Мар'їнка. Поверх¬ 
ня району рівнинна, подекуди по¬ 
різана ярами, балками і долинами 
річок. Корисні копалини: кам. 
вугілля, пісок, глина. Гол. річки — 
Вовча, Сухі Яли, Кашлагач (усі — 
бас. Дніпра). На Пн. Зх. — Кура- 
хівське водосховище. Грунти чор¬ 
ноземні. Розташований у степовій 
зоні. Найбільші підприємства — 
Курахівська ДРЕС, курахівські 

МАР’ЇНСЬКИЙ 
РАЙОН 

Дати запусків 
автоматичних 
міжпланетних 
станцій «Марінер» 

«Марінер-1» 22.VII1962 

«Марінер-2» 27.УІІІ 1962 

<Марінер-3» 5.ХІ 1964 

«Марінер-4» 28.ХІ 1964 
«Марінер-5» 14.УІ 1967 

«Марінер-6» 24.11 1969 

«Марінер-7» 27.ІІІ 1969 
«Марінер-8» 8.У 1971 

«Марінер-9» ЗО.У 1971 

«Марінер-10» З.ХІ 1973 
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МАРК АВРЕЛІЙ 

О. П. Маркевич. 

Г. І. Маркелов. 

А. Марке. Площа 
св. Трійці в Парижі 
Державний Ермітаж 
У Ленінграді. 

комбінат виробничих підприємств, 
котельно-мех. з-д та Красногорів- 
ський з-д вогнетривів. Комбінат 
побутового обслуговування (Мар’- 
їнка), 2 будинки побуту. С. г. ра¬ 
йону спеціалізується на вирощу¬ 
ванні зернових культур, вироби, 
молока та м’яса. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 111 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 97,8 тис. га. 
Зрошується 14,3 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, кукурудза, 
соняшник, ячмінь тощо. У М. р.— 

18 колгоспів, 5 радгоспів, міжколг. 
об’єднання по переробці овочів і 
фруктів, райсільгосптехніка з ви¬ 
робничим відділенням. Залізнич¬ 
ні станції — Красногорівка і Роя. 
Автомоб. шляхів — 608 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 580 км. 
У районі — 37 заг.-осв., 2 муз. і 
спортивна школи, 2 профес.-тех. 
уч-ща, радгосп-технікум; 47 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні; 2 сана- 
торії-профілакторії. 37 клубних 
установ, 2 кінотеатри, 44 кіноуста¬ 
новки, 48 б-к. В с. Курахівці (те¬ 
пер с. Зоряне) М. р. народився 
двічі Герой Соціалістич. Праці 
В. Т. Литвиненко. У М. р. ви¬ 
дається газ. «Під прапором Лені¬ 
на» (з 1933). П. Л. Сорокотяга. 
МАРК АВРЕЛІЙ (Магсиз Аиге- 
Ііиз) — римський імператор 161— 
180. Див. Аврелій Марк. 
МАРК АНТбНІЙ (Магсиз Апіо- 
піиз) — римський політ, діяч і пол¬ 
ководець. Див. Антоній Марк. 
МАРК ТВЕН (1835—1910) — амер. 
письменник. Див. Твен Марк. 
МАРКА (від нім. Магке — кор¬ 
дон, прикордонна область) — 1) За 
середніх віків у Зх. Європі сільсь¬ 
ка громада, в якій орна земля була 
власністю її членів, а ін. угіддя 
(пасовища, ліси, сіножаті) — 
спільною власністю. Найбільше 
значення М. мала в період ранньо¬ 
го середньовіччя, коли члени гро¬ 
мади були вільними. 
2) У Франкській державі 8—9сг. 
і середньовічній Німеччині при¬ 
кордонний укріплений адм. округ 
на чолі з маркграфом. 
МАРКА — грошова одиниця. 1) В 
Німеччині. Назва походить від 
однойменної старовинної міри ва¬ 
ги [від середньоверхньонім. Маг- 
к(е) — півфунта срібла]. За¬ 
проваджена 1871 як єдина валюта. 
Золотий вміст М. був встановлений 
в 0,358423 г. 2) В НДР. Поділяєть¬ 
ся на 100 пфенігів. Золотий вміст 
М.— 0,399902 г чистого золота 
(1953). За курсом Держбанку 
СРСР на жовтень 1980 100 М» до¬ 

рівнюють 40,50 крб. 3) В ФРН. 
Золотий вміст М.— 0,242806 г чи¬ 
стого золота (1969). За курсом 
Держбанку СРСР на жовтень 1980 
100 М. дорівнюють 35,79 крб. 
4) В Фінляндії. Поділяється на 
100 пенні. Запроваджена законом 
1860. З 1963 введено нову М., 
яка дорівнює 100 старим. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР на жовтень 
1980 100 М. становлять 17,74 крб. 
МАРКА ВИРОБНЙЧА — познач¬ 
ка про виробниче походження про¬ 
дукції, що її випускає підприєм¬ 
ство. М. в. ставлять на самому ви¬ 
робі або на його упаковці. В СРСР 
з 1936 законом передбачається обо¬ 
в’язкове маркування товарів усіма 
виробничими підприємствами. М. 
в. містить назву підприємства-ви- 
робника, місце його розташування, 
назву органу управління, в систе¬ 
му якого входить підприємство, 
сорт виробу і номер ГОСТу. М. в. 
введено для підвищення відпові¬ 
дальності підприємств за якість 
їхньої продукції. 
МАРКАЗЙТ — мінерал класу суль¬ 
фідів та їхніх аналогів. РеЗо. Син- 
гонія ромбічна. Густ. 4,8о. Тв. 
6,5—6,75. Колір жовтий з сірува¬ 
тим або зеленуватим відтінками. 
Блиск металевий. В СРСР М. є 
в РРФСР (на Уралі, Кавказі, в 
Забайкаллі), на Україні (в Донба¬ 
сі, Карпатах і на Закарпатті). Ве¬ 
ликі скупчення М. розробляють 
як сировину для вироби, сірчаної 
кислоти. 
МАРКГРАФ (нім. Магк£гаї, 
букв. — граф марки) — у 8—9 ст. 
правитель прикордонної області 
(марки) Франкської держави. З 
розвитком феодалізму М. перетво¬ 
рилися на самостійних володарів 
областей, стали представниками 
вищого титулованого дворянства 
(князі в Німеччині, маркізи у 
Франції, Іспанії, Італії). 
МАРКЕ (Магдиеі) Альбер (27.111 
1875, Бордо — 14.VI 1947, Париж) 
— франц. живописець-пейзажист. 
В 1895 — 98 навчався в Школі 
красних мист. у Парижі. В 1905— 
07 примикав до фовістів (див. Фо- 
візм), пізніше писав ліричні мор¬ 
ські й міські краєвиди («Гамбурзь¬ 
кий порт», 1909, ДЕ; «Міст Сен- 
Мішель у Парижі», 1912, Музей 
образотворчих мист. ім. О. С. Пуш¬ 
кіна в Москві; «Рабат», 1935; «Сад 
художника в Алжірі», 1945; «Набе¬ 
режна Конті в снігу», 1947). 
Літ.: Марке М. Альбер Марке. Пер. 
с франц. М., 1969 

МАРКЕВИЧ Микола Андрійович 
[Маркович; 26.1 (7.II) 1804, с. 
Дунаєць, тепер Глухівського р-ну 
Сум. обл.— 9 (21). VI 1860, с. 
Турівка, тепер Яготинського р-ну 
Київ, обл.] — укр. дворянський 
історик, етнограф і письменник. 
Освіту здобув у пансіоні Головно¬ 
го пед. ін-ту в Петербурзі. Надру¬ 
кував рос. мовою збірку поезій 
«Українські мелодії» (1831), 
основу яких поклав укр. нар. пе¬ 
рекази і повір’я. М.— автор «Істо¬ 
рії Малоросії» (т. 1—5, 1842—43) 
з давніх часів до кін. 18 ст. її 1-й 
і 2-й томи є компіляцією «Історії 
Русів» та праць з історії України 
М. М. і Д. М. Бантиш-Каменських. 
Довідкове значення зберігають 3— 
5-й томи, в яких зібрано докумен¬ 
тальні матеріали. З етногр. праць 
найвідоміша «Звичаї, повір’я. 

кухня та напої сучасних малоро¬ 
сіян» (1860). Наук, інтерес стано¬ 
вить зібрана М. колекція доку¬ 
ментів з історії України 17—18 ст. 
(зберігається в Б-ці СРСР ім. В. І. 
Леніна в Москві). М. був знайо¬ 
мий з Т. Г. Шевченком (поет при¬ 
святив йому вірш), О.С. Пушкіним 
і В. А. Жуковським, з декабриста¬ 
ми К. Ф. Рилєєвим і В. К. Кюхель- 
бекером. 
МАРКЕВИЧ Олександр Андрійо¬ 
вич (9.IV 1894, с. Троїцьке, тепер 
Довгалівське Рокитнянського р-ну 
Київ. обл.— 5.ІІ 1978, Київ) — 
укр. рад. кобзар. У 1915 під час 
1-ї світової війни був тяжко по¬ 
ранений, втратив зір. Вивчився 
грати на бандурі. В репертуарі М. 
були укр. нар. пісні й думи, пісні 
на слова Т. Шевченка, С. Рудан- 
ського, пісні рад. композиторів та 
ін. Брав участь у Першій респ. 
нараді кобзарів 1939. Виступав 
1939—41 у складі етнографічного 
ансамблю кобзарів. |ф. /. Лавров.| 

МАРКЕВИЧ Олександр Проко- 
пович [н. 6 (19).ІІІ 1905, с. Плоске, 
тепер Таращанського р-ну Київ, 
обл.] — укр. рад. зоолог, акад. 
АН УРСР (з 1957). засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1965). Член КПРС з 
1951. Закінчив Київ, ін-т нар. ос¬ 
віти (1930). В 1935—70 — зав. від¬ 
ділом, 1948—50—директор, 1973— 
78 — зав. сектором Ін-ту зоо¬ 
логії АН УРСР. У 1970—73 і з 
1978 — зав. відділом Ін-ту гід¬ 
робіології АН УРСР. Одночасно 
1935— 41 і 1944—61 — зав. ка¬ 
федрою (з 1935 — професор), 
1936— 39 і 1944—47 — проректор 
Київ, ун-ту. Праці М. з питань 
зоології безхребетних, паразитоло¬ 
гії, філогенії тварин, історії та 
методології біології. М. визна¬ 
чив осн. засади гідропаразитоло- 
гії та паразитоценології (запрова¬ 
див у науку ці терміни) тощо. М.— 
засновник укр. наук, школи пара¬ 
зитологів, президент Укр. наук, 
т-ва паразитологів (з 1945). Почес¬ 
ний член Академії зоології Індії 
(з 1969). Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
Те.: Основи паразитології* К., 1953; 
Філогенія тваринного світу. К., 1964. 

МАРКЕЛОВ Григорій Іванович 
[26.1 (7.II) 1880, Перм — 8.IV 
1952, Одеса] — укр. рад. невропа¬ 
толог, акад. АН УРСР (з 1939), 
засл. діяч науки УРСР (з 1948). 
Закінчив мед. ф-т Новорос. ун-ту 
в Одесі (1906). З 1927 — зав. ка¬ 
федрою Одес. мед. ін-ту. З 1930 — 
також керівник Одес. н.-д. психо¬ 
неврологічного ін-ту. Праці М. 
присвячені вивченню вегетатив¬ 
ної нервової системи в нормі й па¬ 
тології, розробці методів дослід¬ 
ження хворих з її ураженнями, 
вивченню судинної патології го- 

в Бугай маркиджанської породр. 
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ловного мозку, неврологічних по¬ 
рушень при малярії, впливу факто¬ 
рів навколишнього середовища (зо¬ 
крема світла) на перебії фізіол. 
процесів тощо. 
Те.: Вегетативна нервова система, 
в. 3—4 К.. 1938—40; Заболевания 
вегетативной системні. К.. 1948. 

Ю М. Квітничький-Рижоь 

МАРКЕС ГАРСЇА Габрієль (н. 
1928)—колумбійський письменник. 
Дин. І арсіа Маркес Габрієль. 
МАРКЕТИНГ (англ. гпагкегіпв, 
від тагкеї — ринок) — одна з форм 
управління підприємством за ка¬ 
піталізму, за якою передбачається 
ретельний облік процесів, що від¬ 
буваються на ринку, для враху¬ 
вання їх у госп. діяльності; органі¬ 
зація збуту товарів на зовн. ринку. 
Виник на поч. 20 ст. у США. Осн. 
функція М.— вивчення попиту, ці¬ 
ноутворення. реклами, плануван¬ 
ня товарного асортименту, збуту і 
торг, операцій тощо для підвищен¬ 
ня конкурентоспроможності това¬ 
рів, вироблення стратегії конку¬ 
рентної боротьби і конкретних спо¬ 
собів захоплення ринків збуту. Пе¬ 
реважна більшість великих кор¬ 
порацій США і ряду країн додер¬ 
жується М. в прийнятті ділових рі¬ 
шень. Існують також міжнар. орг- 
ції М. Маркетинг є однією із 
спроб ліквідувати суперечність 
між зростаючими можливостями 
капіталістичного вироби, і попи¬ 
том, що відносно звужується. 
МАРКЕТРГ (франц. тагдиеіегіе)—• 
вид інкрустації. Врізання шматоч¬ 
ків дерева, металу, кістки, перла¬ 
мутру тощо врівень з поверхнею 
предмета або наклеювання їх на 
дерев’яну основу. М. застосову¬ 
ють при декоруванні меблів та ін. 
побутових речей, а також при 
виготовленні панно. Див. також 
Інтарсія. 
МАРКИ ПОШТбВІ — знаки оп¬ 
лати поштових відправлень, що 
їх випускають відомства зв'яз¬ 
ку. Вперше поштові марки бу¬ 
ли запроваджені 1840 у Велико¬ 
британії, 1843 — в Німеччині та 
Бразілії, 1847 — в США, 1849 — 
у Франції та в ін. країнах. В Ро¬ 
сії М. п. були введені 1858. Першу 
рад. марку випущено 1918. М. п.— 
найпопулярніший об’єкт колек¬ 
ціонування (див. Філателія). 
МАРКИДЖАНСЬКА ПОРбДА 
великої рогатої худоби — порода 
м’ясного напряму продуктивності. 
Виведена в Центр. Італії схрещу¬ 
ванням місцевої худоби з тварина¬ 
ми кіанськог породи наприкінці 
19 ст. як порода робочо-м’ясного 
напряму. У 20 ст. внаслідок селек¬ 
ції М. п. перетворено на спеціалі¬ 
зовану м’ясну породу. Масть сі¬ 
ра, шкіра гемна або чорна, як у 
кіанської худоби. Жива маса бу¬ 
гаїв 1100—1250 кг, корів 600 кг. 
На Україні М. п. можна викори¬ 
стовувати для пром. схрещування. 

К. Б. Свєчин. 

МАРКІВКА — річка в УРСР, у 
межах Війн, оол., ліва притока 
Дністра. Завдовжки 62 км, площа 
бас. 899 км2. Бере початок на По¬ 
дільській височині, тече глибокою 
(бл. 120 м) долиною. Живлення пе¬ 
реважно дощове й снігове. Вико¬ 
ристовують для с.-г. водопостачан¬ 
ня, риборозведення, зрошування. 
мАрківка — селище МІСЬКОГО 
типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 

райцентр. Розташована у верхів’ї 
р. Деркулу (прит. Сіверського 
Дінця), за о5 км від залізнич. ст. 
Кантемирівка. 7,1 тис. ж. (1980). 
Засн. 1703. За участь жителів у 
Булавінському повстанні 1101— 
09 село було зруйновано, відрод¬ 
ження його почалося через 25 ро¬ 
ків. Рад. владу встановлено у 
грудні 1917. З 1960 — с-ще міськ. 
типу. У селищі — сироробний та 
кормопереробний з-ди, райсіль- 
госптехніка, міжколг. буд. орг-ція, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. З заг.-осв. та музична шко¬ 
ли, лікарня. Будинок культури, 
б-ка, музей історії району. 
МАРКІВСЬКИИ РАЙОН — у 
пн.-сх. частині Ворошиловгр. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 

1,2 тис. км2. Нас. 20,6 тис. чол. 
(1980). У районі — 34 населені 
пункти, підпорядковані селищній 
і 8 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Марківка. Поверхня 
району — хвиляста рівнина, роз¬ 
членована долинами річок, балками 
і ярами. Гол. корисні копалини — 
залізна руда і крейда. Найбільша 
річка — Деркул (прит. Сіверсько¬ 
го Дінця). Грунти чорноземні. 
Розташований у степовій зоні. 
В районі — марківські сиророб¬ 
ний та кормопереробний з-ди. Ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Марківка). Землеробство району 

спеціалізується на вирощуванні 
зернових і олійних культур. Тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
100,9 тис. га, у т. ч. орні землі — 
72,3 тис. га. Зрошується 1,5 тис. 
га. Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, соняшник, цибуля. Ско¬ 
тарство, свинарство і вівчарство. 
У М. р.— 10 колгоспів, 5 радгос¬ 
пів, райсільгосптехніка. Автомоб. 
шляхів — 235 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 188 км. У районі — 
30 заг.-осв. та музична школи; 
24 лік. заклади, у т. ч. З лікарні. 
4 будинки культури, 17 клубів, 23 
кіноустановки, 16 б-к, музей істо¬ 
рії району. У М. р. видається газ. 
«Радянське слово» (з 1931). 

М. М. Пульний. 
МАРКГЗ (франц. шагдіїіз) — 1) У 
Франкській державі 8—9 ст. те 
саме, що маркграф. 2) У Франції 
та Італії в період середньовіччя 
(з 10 ст.) великий феодал. 3) Спад¬ 
ковий дворянський титул (нижчий 
за герцога і вищий за графа) у 
ряді зх.-європ. держав (Франції, 
Італії, Іспанії). 
МАРКІЗбТ (франц. тагдиізеие) 
— тонка легка прозора бавовняна 
або шовкова тканина полотняного 
переплетення ниток. Виробляють 
М. з крученої пряжі низьких тов¬ 
щин (високих номерів). Найча¬ 
стіше буває вибивний (з малюн¬ 
ком), рідше — білий аоо гладко¬ 
фарбований. Бавовняний М. під¬ 
дають мерсеризації, надаючи йому 
блиску, більшої міцності тощо. 
З М. шиють жіночі плаття, блузки, 
білизну. 
МАРКГЗЬКІ ОСТРОВЙ — група 
островів у центр, частині Тихого 
ок., в Полінезії, володіння Фран¬ 
ції. Пл. 1274 км2. Нас. 5,6 тис. чол. 
(1971). Найбільші острови — Ну- 
кухіва, Хіва-Оа. Більша частина 
островів вулканічного походжен¬ 
ня, гористі, заввишки до 1259 м. 
Поширені тропічні ліси, савани. 
Плантації кокосової пальми, цукр. 
тростини, бавовнику, хлібного де¬ 
рева, бананів, кавового дерева. 
Рибальство та ін. морські про- 

МАРКІЗЬКІ 
ОСТРОВИ 

Марки поштові. 
Російська марка. 1858. 

Марки поштові. 
Перша марка Радянсь¬ 
кої Росії. 1918. 

Зразки радянських ма¬ 
рок поштових різних 
періодів 
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МАРКІН 

М. Г. Марків* 

П. Д. Марніш. 

А. А. Марков. 

Г. М. Марков. 

мисли. Туризм. М. о. відкрила 
1595 експедиція іспанського мо¬ 
реплавця А. Менданья де Ней- 
ра, 1804 їх досліджувала російсь¬ 
ка експедиція І. Крузенштерна і 
Ю. Лисянського. 
МАРКІН Микола Григорович 
[9 (21).У 1893, с-ще Сиромяс, те¬ 
пер с. Маркіно Сосновоборського 
р^ну Пензенської обл.— 1.Х 1918, 
біля с-ща П’яний Бор, тепер Крас¬ 
ний Бор Мензелинського р-ну Тат. 
АРСР] — учасник громадян, вій¬ 
ни. Член Комуністичної партії 
з 1916. Під час 1-ї світової війни 
військ, моряк, унтер-офіцер. Піс¬ 
ля Лютневої революції 1917 — член 
Петрогр.Ради. Делегат 1-го Всерос. 
з’їзду Рад, член ВЦВК, член 
Центробалту. Учасник Жовтне¬ 
вого збройного повстання в Петро¬ 
граді. В листопаді 1917 — секре¬ 
тар, потім контролер Наркомату 
закорд. справ. За вказівкою В. 1. 
Леніна організував видання 7 збір¬ 
ників секретних документів з ар¬ 
хівів кол. м-ва закорд. справ. З 
серпня 1918 — комісар та пом. ко¬ 
манд. Волзькою військ, флоти¬ 
лією. Загинув у бою. 
МАРКІРУЮЧИЙ ГОРИЗОНТ, 
опорний горизонт — однорідна за 
літологічним і палеонтологічним 
складом, електропровідністю, ко¬ 
льором тощо товща гірських по¬ 
рід, яка за комплексом ознак від¬ 
різняється від вище та нижче 
розташованих верств і поширена 
на значній площі. М. г. дає змогу 
простежувати та зіставляти тов¬ 
щі порід у відслоненнях і сверд¬ 
ловинах. 
М АР КІШ Перец Давидович (25.Х1 
(7.XII) 1895, містечко Полонне на 
Волині, тепер місто Хмельницької 
обл.— 12.УІП 1952] — євр. рад. 
письменник. Член Комуністичної 
партії з 1940. Друкуватися почав 
1917. Перша поема «Волинь» 
(1918) — про патріархальний мі¬ 
стечковий побут. У збірках віршів 
« Пороги », «Неприкаяний», < Пу¬ 
стощі > (всі — 1919), <Просто так» 
(1921) оспівує Велику Жовтн. 
соціалістичну революцію, героїв 
громадян, війни, таврує контрре¬ 
волюцію, ворогів нового життя. 
Поеми: «Брати» (1929) — про по¬ 
дії громадян, війни на Україні; 
«Харків» (1927), «Зоря над Дніп¬ 
ром» (1933) — про соціалістичне 
будівництво в СРСР. У зб. «Чорк 
номорські балади» (1942) та поемі 
«Війна» (1941—48) показав геро¬ 
їзм рад. народу у роки Великої 
Вітчизн. війни. Автор п’єс «Земля» 
(1930), «Сім’я Овадіс» (1937), 
«Повстання в гетто» (1946), романів 
«З віку у вік» (1929—41), «Крок 
поколінь» (вил. 1966). літ.-критич- 
них статей. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна. 
Те.: Укр. перек л.— Товариші 
кустарі. X., 1930; Рос. перек л.— 
Избранньїе гіроизведения, т. 1—2. 
М., 1960; Стихотворения и поамьі. Л.. 
1969. Г. 1. Полянкер. 
МАРКО ВОВЧОК [справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Ві- 
лінська Марія Олександрівна; 
1833 —1907] — укр. письменниця. 
Див. Вовчок Марко. 
МАРКО КРАлЕВИЧ, Марко 
Краль, Крали Марко — герой епо¬ 
су південнослов’янських народів. 
Історична особа (загинув 1395). 
В піснях і переказах виступає як 

борець проти тур. поневолювачів, 
захисник нар. інтересів. Найдав¬ 
ніші записи пісень про М. К.— 
від 16 ст. Пісенний фольклор про 
М. К. зібрано в зб. В. Кара- 
джича та в зб. братів Миладино- 
вих. Укр. мовою пісні про М. К. 
перекладали М. Стариць кий, М. 
Рильський, Л. Первомайський. 
Я. Шпорта. И. С. Шумада. 

МАРКО ПбЛО — італ. мандрів¬ 
ник. Див. Поло Марко. 
МАРКОВ Андрій Андрійович 
[2 (14).VI 1856, Рязань — 20.VII 
1922, Петроград] — рос. матема¬ 
тик, акад. Петерб. АН (з 1896). 
Закінчив (1878) Петерб. ун-т. З 
1880 працював у цьому ж ун-ті. 
Праці М. присвячені теорії імо¬ 
вірностей, матем. статистиці, тео¬ 
рії чисел та матем. аналізу. В тео¬ 
рії імовірностей він перший довів 
центральну граничну теорему в 
практично заг. умовах; розширив 
умови застосування великих чисел 
закону; відкрив і вивчив ряд осн. 
законів у заг. схемі залежних ви¬ 
пробувань, зв’язаних у т. з. Мар¬ 
кова ланцюги, поклавши тим са¬ 
мим початок сучас. теорії випад¬ 
кових марковських процесів. В 
матем. статистиці М. вивів прин¬ 
цип, еквівалентний поняттям не- 
зміщених і ефективних статистик. 
Праці М. в теорії чисел присвяче¬ 
ні гол. чин. теорії невизначених 
квадратичних форм. Праці з ана¬ 
лізу стосуються теорії ланцюго¬ 
вих дробів; вивчення граничних 
значень інтегралів за деяких умов, 
накладених на підінтегральну 
функцію; питань поліпшення збіж¬ 
ності рядів; теорії найкращих 
наближень тощо. 
Літ.: Бородин А И., Бугай А. С. 
Биографический словарь деятелей в 
об ласти математики. К.. 1979. 
МАРКОВ Георгій Мокійович (н. 
6 (19). IV 1911, с. Новокусково, те¬ 
пер Асинського р-ну Томської 
обл.] — рос. рад. письменник, гро¬ 
мад. діяч, Герой Соціалістичної 
Праці (1974). Член КПРС з 1946. 
Друкуватися почав 1936. Історико- 
революц. роман «Строгови» (кн. 
1—2, 1939—46; Держ. премія 
СРСР, 1952)— про боротьбу за Рад. 
владу в Сибіру. Фактичним про¬ 
довженням «Строгових» є роман 
«Сіль землі» (кн. 1—2, 1954—60). 
В романі «Батько і син» (ч. 1—2, 
1963 — 64) показав наступність 
поколінь рад. людей. Роман «Си¬ 
бір» (кн. 1—2, 1969—73; Ленінська 
премія, 1978) присвячений рево- 
люціонерам-ленінцям. Автор по¬ 
вістей, оповідань і нарисів, праць 
з питань л-ри («Життя. Літера¬ 
тура. Письменник», 1971), статей 
про Т. Шевченка. Багато творів 
М. екранізовано. На XXIV і XXV 
з’їздах КПРС обирався членом 
ЦК. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7—10-го скликань. З 1971 
1-й секретар правління Спілки 
письменників СРСР. Нагородже¬ 
ний 3 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Собрание со чине ний, т. 1—5. М., 
1972—74; Укр. перек л.— Строго¬ 
ви. К., 1953; Сіль землі, кн. 1—2. 
К., 1959—62; Батько і син. К., 1966: 
Сибір. К., 1976; Земля Івана Єгорови- 
ча. К., 1979. Н. Р. Мазепа. 
МАРКОВ Костянтин Костянтино¬ 
вич [7 (20)^ 1905, Виборг — 18.IX 
1980, Москва] — рад. геоморфолог, 
географ, акад. АН СРСР (з 1970). 

Член КПРС з 1948. Закінчив 
Ленінгр. ун-т (1926), де працював 
до 1937. З 1940 — професор Моск. 
ун-ту. Досліджував півні чно-захід- 
ні райони Європейської частини 
СРСР, Памір, Тянь-Шань, Сибір 
та ін. Тричі орав участь в експеди¬ 
ціях до Антарктиди (1955—60). 
Праці присвячені питанням палео¬ 
географії, геоморфології, теорії 
фіз. географії, застосуванню ана¬ 
літичних методів у геогр. дослід¬ 
женнях тощо. Нагороджений ор¬ 
деном Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1971 (за участь у ство¬ 
ренні «Атласу Антарктики»). 
МАРКОВ Мойсей Олександро¬ 
вич |н. 30.^ (13^) 1908, Расска- 
зово, тепер райцентр Тамбов, обл.] 
— рос. рад. фізик-теоретик, акад. 
АН СРСР (з 1966), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1978). Закінчив 
1930 Моск. ун-т. З 1934 працює 
в Фіз. ін-ті АН СРСР з 1951 — 
одночасно в Об’єднаному ін-ті 
ядерних досліджень. Осн. праці — 
з квантової механіки і фізики 
елементарних частинок. Запропо¬ 
нував теорію т. з. нелокалізовних 
полів у вигляді некомутативносгі 
поля і координати (1940). Розро¬ 
бив складену модель елементарних 
частинок (1953), на основі якої 
передбачив існування резонансних 
частинок (1955). Провів фунда¬ 
ментальні дослідження з фізики 
нейтрино, зокрема вказав на іс¬ 
нування електронного і мюонного 
нейтрино (1957), обгрунтував до¬ 
цільність проведення нейтринних 
експериментів на великих глиби¬ 
нах під землею (1958). Нагородже¬ 
ний 3 орденами Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
МАРКОВА ЛАНЦЮГ — послідов 
ність випадкових величин |я, для 
яких умовний розподіл §яТІ за 
умови, що £„ £2, ..., |п набули до¬ 
вільних значень хА, х2) ...» хю не 
залежить від хх, х2, ..., Якщо 
£п — стан деякої системи в момент 
щ то вказана властивість означає 
незалежність «майбутнього» (тобто 
величин Ь,*!, ...) від 
«минулого» (§*, ..., £п_і), якщо 
відоме «сучасне» (|„). Осн. ста¬ 
тистична характеристика М. л.— 
умовний розподіл £„ при відомому 
значенні М. л. запроваджено 
(1906—12) у працях А. А. Марко¬ 
ва. Див. також Марковський про¬ 
цес. 1. М. Коваленко. 
МАРКбВИЧ Олександр Михай¬ 
лович (20 (31).VII 1790, с. Свар- 
кове, тепер Глухівського р-ну 
Сум. обл.— 15 (27). XII 1865] - 
укр. дворянський історик і етно¬ 
граф ліберального напряму. За¬ 
кінчив Харків, ун-т. Автор праць 
«Опис Малоросії» (незакінчений і 
неопуб лі кований), «Історична і ста¬ 
тистична записка про дворянський 
стан і дворянські маєтності Черні¬ 
гівської губернії» (1840: вид. 2 — 
1894), «Історичні нариси міста Глу- 
хова», «Історія Га малі ївсь кого мо¬ 
настиря» тощо. В 1859 видав у 
Москві в скороченій редакції не¬ 
велику частину 10-томних мемуа¬ 
рів свого діда Я. А. Маркевича. 
МАРКбВИЧ Опанас Васильович 
[27.1 (8.II) 1822, с. Кулажинці, те¬ 
пер Гребінківського р-ну Полтав. 
обл.— 20ЛаіІ (1.ІХ) 1867, Черні¬ 
гів] — укр. фольклорист і етно- 
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граф. Закінчив Київ, ун-т (1846). 
За участь у Кирило-Мефодіївсько- 
му товаристві 1847 М. вислали 
до м. Орла під нагляд поліції. 
Служив там молодшим поміч¬ 
ником управителя губернської 
канцелярії. У 1851 з дружиною, 
М. Вілінською (згодом укр. пись¬ 
менниця Марко Вовчок) повер¬ 
нувся на Україну. Жили вони в 
Чернігові (до весни 1853), у Києві 
(1853—55), у Немирові. В 1860— 
61 перебував у Петербурзі, брав 
участь у виданні журн. <Основа>. 
Зустрічався з Т. Г. Шевченком, 
І. С. Тургенєвим та ін. З 1861 жив 
у Чернігові, служив мировим посе¬ 
редником, займався фольклори¬ 
стичною та етногоафічною діяль¬ 
ністю. Багато зібраних М. фоль¬ 
клорних матеріалів опубл. у ви¬ 
даннях А. Метлинського, М. Но- 
миса, В. Антоновича й М. Драго- 
манова. в «Записках Черниговско- 
го статистического комитета», в газ. 
«Черниговские губернские ведо- 
мости». Брав участь в аматорсько¬ 
му драматич гуртку. В 1857 ском¬ 
понував музику до п’єси 1. Кот¬ 
ляревського «Наталка Полтавка». 
Літ.: Чалий М. К. К биографии А В. 
Марковича. «Киевская старина», 
1894 N6 5; М. 3. [Марія Загірня]. 
Афанасий Васильевич Маркович. Чер- 
нигов. 1896 О. Є. Засенко. 

МАРКОВИЧ (Марковий) Свето- 
зар (9.ІХ 1846, Заєчар — 26.11 
1875, Трієст) — сербський рево- 
люц. демократ, філософ-матеріа- 
ліст, публіцист і літ. критик. Осві¬ 
ту здобув у Сербії, Росії (в Петер¬ 
бурзькому ін-ті інженерів шляхів) 
та в Швейцарії. Брав участь у рос. 
робіте, русі, в діяльності Росій¬ 
ської секції 1-го Інтернаціоналу. 
М.— родоначальник революц. на¬ 
пряму в сербській сусп. думці. 
Вирішальний вплив на світогляд 
М. справили ідеї рос. революц. 
демократів, особливо М. Г. Чер- 
ниіиевського. Відстоював рево¬ 
люц. шлях соціального й нац. виз¬ 
волення пд.-слов’ян. народів. Про¬ 
те вважав, що знищити монархію 
і встановити демократичну респуб¬ 
ліку в Сербії можна шляхом сел. 
революції. Теор. основою революц. 
демократизму М. був матеріалізм 
(<Реальний напрям у науці і жит¬ 
ті», 1871—72). Проте при розв’я¬ 
занні ряду філос. питань виходив 
зчприроди» людини як біол. істоти, 
розглядаючи п у відриві від сусп. 
відносин і практичної діяльності. 
Літ.-критичні праці М.: «Поезія 
і мислення», «Реалізм у поезії» 
та ін. І. Я. Франко писав про 
М. як «знаменитого сербського 
діяча-мислителя» і соціаліста. 
Те.. Рос. п е р е к л.— Избранньїе 
сочинения. М.. 1956. 

МАРКЕВИЧ Яків Андрійович 
[7 (17).X 1696, Прилуки, тепер мі¬ 
сто Черніг. обл.— 9 (20). IX 17701 
- укр. мемуарист. Походив з ба¬ 
гатої старшинської родини. В 
1713 закінчив Київ, академію. Обі 
ймав посади наказного лубенського 
полковника (1721, 1723—25), ген. 
підскарбія (1740—62). Протягом 
1717—67 вів щоденник. Уперше 
частину його видав О. М. Марко¬ 
вич під назвою «Щоденні записки 
генерального підскарбія Якова 
Андрійовича Марковича» (ч. 1—2, 
1859). Повніше видання щоденни¬ 
ка М. здійснив О. М. Лазарев¬ 

ський під назвою «Щоденник гене¬ 
рального підскарбія Якова Мар¬ 
ковича» (в. 1—3, 1893—97). В 
своїй праці М. подав докладні 
відомості про життя і побут козац. 
старшини, класовий антагонізм 
між нею і підлеглим селянством, 
про стан розвитку тодішніх с. г., 
ремесел І торгівлі тощо. 
МАРКСІ ВИ Ч Яків Михайлович 
[16 (27). X 1776, Полтавщина — 
1804] — укр. дворянський історик, 
брат О. М. Марковича. Навчався 
в Моск. університетському пан¬ 
сіоні. М.— автор праці «Записки 
про Малоросію, її жителів та ви¬ 
робництва» (ч. 1, 1798). В ній М. 
підкреслював автохтонність по¬ 
ходження сх. слов’ян, спростову¬ 
вав як недостовірну літописну ле¬ 
генду про «покликання» варягів 
(див. Норманська теорія), відзна¬ 
чав високий на той час рівень куль¬ 
тури сх. слов’ян, характеризував 
епоху Київ. Русі як спільний пе¬ 
ріод в історії Росії й України. В 
питанні про сучасний йому суспіль- 
но-екон. устрій Лівобережної 
України виступав як ідеолог дво¬ 
рянства, виправдовував феод.- 
кріпосницьку політику рос. ца¬ 
ризму. 
МАРКСВНИКОВ Володимир Ва¬ 
сильович [ІЗ (25).ХІІ 1837, Кня- 
гиніно, тепер смт Горьковської обл. 
—29.1 (11.11) 1904, Москва] — 
рос.хімік. Учень О. М. Бутлерова. 
Закінчив 1860 Казанський ун-т. 
Професор Казанського (з 1870), 
Новоросійського в Одесі (1871— 
73) і Моск. (з 1873) ун-тів. Осн. 
наук, праці присвячені розвитку 
теорії хім. будови, вивченню наф¬ 
ти й аліциклічних вуглеводнів. 
Досліджував ізомерію і взаємний 
вплив атомів у молекулах органіч¬ 
них сполук, відкрив ряд законо¬ 
мірностей в реакціях приєднання 
до ненасичених органічних сполук 
(Марковникова правило). М. вия¬ 
вив новий клас вуглеводнів — наф¬ 
тени, виділив з нафти ароматич¬ 
ні вуглеводні, вперше добув сполу¬ 
ки з семи- і восьмичленними цик¬ 
лами тощо. 
МАРКбВНИКОВА ПРАВИЛО— 
правило, яке визначає порядок 
приєднання галогеноводнів, води 
та ін. сполук до молекул неси¬ 
метричних олефінів. За М. п., 
атом водню приєднується до більш 
гідроген і зованого, а атом галогену 
або гідроксил до менш гідроген ізо- 
ваного атома вуглецю, напр. 
СН3 — СН = СН, -1- НВг -> 
-* СН8СНВгСНа. Встановив 1869 
В. В. Марковников. Існують винят¬ 
ки з цього правила. 
МАРКбВСЬКИЙ Леонід Мико¬ 
лайович (н. 21.ХТ 1939, с. Гродеко- 
во Приморського кр.) — укр. рад. 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1968. У 1961 закін¬ 
чив Львів, політех. ін-т. З 1966 
працює в їн-ті органічної хімії АН 
УРСР. Осн. праці — в галузі ор¬ 
ганічних сполук сірки, фтору, 
фосфору. Відкрив хім. реакції ут¬ 
ворення сполук з кратним зв’язком 
сірка — азот. Запропонував ефек¬ 
тивні антипірени для синтетично¬ 
го волокна, штучної шкіри, піно¬ 
поліуретану та електроізоляції. 
МАРКбВСЬКИЙ Михайло Мико¬ 
лайович [8 (20). XI 1869, с. Ксаве- 
рівка, тепер Васильків, р-ну Київ, 
обл.— 30. VI 1947, Київ] — укр. 

рад. літературознавець і критик. 
Закінчив Київський університет 
(1893). Працював учителем, за 
радянського часу — викладачем 
української мови та літератури у 
вищих навчальних закладах. Автор 
праць про давньоруську літерату¬ 
ру («Антоній Радивиловський, 
український проповідник XVII 
ст.», 1894), про М. Гоголя, І. 
Тургенєва та ін. українських і 
російських письменників. 
Те.: Як утворивсь роман «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» П. Мирного та 
Ів Б і лика. _ К., 1925; Найдавніший 
список «Енеїди» І. П. Котляревсько¬ 
го... К., 1927. Ф. П. Погребенник. 
мАрковський процес — 
випадковий процес £ (О, значення 
якого в моменти іп, де {£„} — до¬ 
вільна зростаюча послідовність, 
утворюють Маркова ланцюг. Осн. 
статистична характеристика М. п. 
— марковська перехід¬ 
на функція Р (ґ0, х; ґ, у) = 
= Р (1(0 < У II (*о) = *). яка пов¬ 
ністю визначається характеристи¬ 
ками поведінки М. п. в нескінчен¬ 
но малому проміжку (і, ( + сіі). 
Найуживанішими є однорід¬ 
ні М. п.— ті, для яких Р (ґ(1 + 
+ і, х; * + і, у) не залежить від 
і. М. п.— осн. ймовірнісна модель 
дослідження реальних систем. Ос¬ 
нови теорії М. п. заклав А. М. 
Колмогоров. 
Літ.: Тихонов В. И., Миронов М. А. 
Марковские ароцессьі. М., 1977; Ко¬ 
валенко И. Н., Сарманов О. В. Крат- 
кий курс теории слу чайних процессов. 
К., 1978; Гихман И. И., Скороход 
А. В., Ядренко М. И. Теория вероят- 
ностей и математическая статистика. 
К.. 1979. /. М. Коваленко. 

МАРКОМАНСЬКА ВІЙНА 166— 
18С — війна між Стародавнім 
Римом і германськими (гол. чин. 
маркоманами) та сарматськими 
племенами. Була спричинена 
вторгненням цих племен у Пн. Іта¬ 
лію. В 180 рим. імператор Коммод 
уклав з ними мир на умовах віднов¬ 
лення довоєнного кордону. 
МАРКбНІ (Магсопі) Гульєльмо 
(25.1У 1874, Болонья — 20^11 
1937. Рим) — італ. радіотехнік і 
підприємець. В юнацькі роки про¬ 
водив досліди з сигналізації за 
допомогою електромагн. хвиль, роз 
робив відповідні прилади. В 1896 
переїхав до Англії, де одержав 
(1897) патент на застосування цих 
хвиль для бездротового зв’язку, 
організував велике акціонерне т-во 
бездротової радіотелеграфії «Мар- 
коні К°». Принцип дії і схема ра¬ 
діоприймача М. були тотожні 
принципові дії і схемі приладів 
О. С. Попова, який свій винахід 
(1895) запатентував 1901. В 1901 
М. здійснив радіозв’язок через 
Атлантичний океан. Нобелівська 
премія, 1909 (разом з К. Ф. Брау- 
де). 
МАРКОС (Магсоз) Фердінглід Ед- 
ралін (н. 11.IX 1917, Сарраі. 
біля м. Лаоаг, о. Лусон) — держ. 
і політ, діяч Філіппін. Під час 2-ї 
світової війни 1939—45 — учасник 
боротьби проти япон. загарбни¬ 
ків. З 1965 — президент Філіппін 
(з 1972 також прем’єр-міністр і 
головнокомандуючий збройними 
силами). 
МАРКС Васса Петрівна (справж. 
прізв.— Бельська; 1816, Харків — 
1887, Тбілісі) — рос. і укр. актри¬ 
са. Творчу діяльність почала 1827 

МАРКС 

К. К. Марков. 

М. О. Марков. 

О. В. Маркович. 

С. Маркович. 

24 урє, т. 6 
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МАРКС 

Е. Маркс. 

Ж. Маркс. 

Ж. Маркс (Лонге). 

в антрепризі І.Штейна в Харкові, 
згодом працювала в трупах 
Ф. Кочевського (Таганрог), К. 
Зелінського (в Катеринославі, те¬ 
пер Дніпропетровськ, і Ставропо¬ 
лі), І. Дрейсіга (Тбілісі). Ролі: 
Роза («Нема зла без добра» М. 
Хмельницького), Олександра («1г- 
нашка дурний» за Скрібом), Те¬ 
тяна, Наталка («Москаль-чарів- 
ник», «Наталка Полтавка» Кот¬ 
ляревського), Настя («Бой-жінка» 
Квітки-Основ’яненка) та ін. 

М. Д. Дібровенко. 

МАРКС, Евелінг (Магх, Ауеііпв) 
Елеонора (16.1 1855, Лондон — 
31.111 1898, там же) — діячка 
англ. і міжнар. робітн. руху Мо¬ 
лодша дочка К. Маркса. В 1884 
одружилася з Е. Евелінгом. Була 
в числі засновників Соціалістич. 
ліги (1884) і Незалежної робітн. 
партії (1893). Брала участь в ор¬ 
ганізації страйкової боротьби в 
Англії в 80—90-х рр., у створенні 
тред-юніонів некваліфі кованих 
робітників, вела роботу серед жі¬ 
нок. Учасниця II і III конгресів 
Інтернаціоналу 2-го. Співробітни¬ 
чала в соціалістич. пресі. Похова¬ 
на в Лондоні на Хайгетському 
кладовищі. 
МАРКС (Магх) Женні [уродже¬ 
на фон Вестфален (уоп ^езІрЬа- 
Іеп); 12.11 1814, Зальцведель, те¬ 
пер НДР — 2.XII 1881, Лондон] — 
дружина К. Маркса. Н. в дворян¬ 
ській сім’ї. Порвала з аристокра- 
гич. середовищем і 1843 одружила¬ 
ся з К. Марксом. До кінця життя 
поділяла з ним труднощі й пере¬ 
слідування, допомагала йому в 
роботі, виконуючи функції секре¬ 
таря. Похована в Лондоні на Хай¬ 
гетському кладовищі. 
МАРКС, Лонге (Магх, Ьопдиеі;) 
Женні (1.У 1844, Париж — 11.1 
1883, Аржантей) — діячка міжнар. 
робітн. руху. Старша дочка К. 
Маркса. В 1869—70 брала активну 
участь у кампанії підтримки ірл. 
нац.-визвольного руху. Після по¬ 
разки Паризької комуни 1871 по¬ 
давала допомогу комунарам-емі- 
грантам. У 1872 одружилася з 
Ш. Лонге. Допомагала К. Марксу 
в підготовці франц. перекладу 1-го 
тому <Капіталу>. 
МАРКС (Магх) Карл (5.У 1818— 
14.111 1883) — геніальний мисли¬ 
тель і полум’яний революціонер, 
основоположник наукового кому¬ 
нізму, учитель і вождь міжнар. 
пролетаріату. Н. у м. Трірі (тепер 
ФРН) в сім’ї адвоката. Після 
закінчення Трірської гімназії 
(1835) навчався на юрид. ф-ті 
спочатку в Боннському (1835—36), 
а потім у Берлінському (1836—41) 
ун-тах. В період навчання грун¬ 
товно ознайомився з філос. твора¬ 
ми Г. В. Ф. Гегеля і зблизився з 
молодогегельянцями, які намага¬ 
лися використати гегелівську ідеа¬ 
лістичну діалектику для критики 
феод, порядків у Пруссії. Першою 
наук, працею М. була докторська 
дисертація «Відмінність між на¬ 
турфілософією Демокріта і на¬ 
турфілософією Епікура», яка міс¬ 
тила ідею перетворення філософії 
на духовну зброю практичної пе¬ 
ребудови світу. Загалом залишаю¬ 
чись у цей час на позиціях філос. 
ідеалізму, М. був уже перекона¬ 
ним революціонером і прагнув зро¬ 

бити з гегелівської філософії ре- 
волюц. і атеїстичні висновки. Ре- 
волюц.-демократичні погляди мо¬ 
лодого М. склалися в період на¬ 
зрівання в ряді країн Зх. Європи 
бурж.-демократичних революцій. 
Розгортання в Зх. Європі, зокрема 
в Німеччині, пролет. визвольного 
руху (повстання сілезьких ткачів 
1844 та ін.) визначило напрям фор¬ 
мування поглядів молодого М., 
зумовило зрештою перехід його 
від революц. демократизму до 
пролет. комунізму, від ідеалізму 
до матеріалізму. 
Після закінчення ун-ту і захисту 
докторської дисертації в Йєнсько- 
му ун-ті (1841) М. збирався за¬ 
йняти місце доцента в Боннському 
ун-ті, однак репресії феод, урядо¬ 
вої верхівки проти прогресивних 
професорів змусили його відмови¬ 
тися від свого наміру. У квітні 
1842 М. почав співробітничати, а 
в жовтні 1842 став гол. редактором 
«Рейнської газети>, яка під його 
керівництвом набула революц.-де¬ 
мократичного напряму і перетво¬ 
рилася на трибуну захисту інтере¬ 
сів широких трудящих мас. Це 
викликало посилення репресій що¬ 
до газети, в квітні 1843 її видання 
було заборонено. В період роботи 
в газеті внаслідок глибокого ви¬ 
вчення матеріальних умов життя 
широких нар. маг і публічного за¬ 
хисту їхніх інтересів у М. намітив¬ 
ся перехід від революц. демокра¬ 
тизму до наук, комунізму. Це 
особливо виявилось у його праці 
«До критики гегелівської філосо¬ 
фії права» (не завершена; 1843), 
в якій він відкрито проголосив, що 
істинна демократія, справжнє на¬ 
родовладдя можливі лише за умо¬ 
ви знищення приватної власності. 
У 1843 М. остаточне усвідомив 
наук, безплідність філос. ідеаліз¬ 
му й утвердився на позиціях ма¬ 
теріалізму. Цьому сприяли й його 
політ, незгоди з молодогегельянця¬ 
ми, що гостро виявились уже на¬ 
прикінці 1842, а також ближче 
ознайомлення з творами нім. філо- 
софа-матеріаліста Л. Фейєрбаха. 
В червні 1843 М. одружився з Жен¬ 
ні фон Вестфален (див. Маркс 
Женні), яка стала його другом, 
помічником у праці й боротьбі. 
Оскільки в Німеччині не було умов 
для видання революц. органу, М. 
у жовтні 1843 виїхав до Франції 
і в Парижі разом з лівим гегельян¬ 
цем А. Руге організував випуск 
журналу « Ні мецько-французький 
щорічник». Там М. встановив 
зв’язки з керівниками таємних 
робітн. товариств, зокрема з ліде¬ 
рами <Союзу справедливих». без¬ 
посередньо ознайомився з життям 
і революц. боротьбою франц. про¬ 
летаріату, вивчав історію франц. 
бурж. революції 18 ст. Все це дало 
змогу М. по-новому оцінити ідеї 
утопічного соціалізму і комуніз¬ 
му (вчення Сен-Сімона, ГТ1. фур’є, 
Р. Оуена та ін.). На кінець 1843 — 
поч. 1844 він прийшов до твердого 
переконання, що ідеї соціалізму 
можна втілити в життя лише шля¬ 
хом пролет. революції, що саме 
пролетаріат є тим сусп. класом, 
який покликаний знищити всі фор¬ 
ми соціального гніту й побудувати 
безкласове, комуністичне суспіль¬ 
ство. Вперше ідею про всесвітньо- 
істор. місію пролетаріату М. ви¬ 

клав у статті «До критики гегелів¬ 
ської філософії права. Вступ», 
опублікованій у «Німецько-фран¬ 
цузькому щорічнику» (лютий 1844). 
Згодом М. починає теоретично роз¬ 
робляти революц. пролет. світо¬ 
гляд, філос., екон. І політ, осно¬ 
ви теорії наук, комунізму. Пер¬ 
ший начерк теор. основ нового 
світорозуміння він дав у своїх 
«Економічно-філософських руко¬ 
писах 1844 року». В них М. упер¬ 
ше з позицій класових інтересів 
пролетаріату піддав рішучій кри¬ 
тиці вчення бурж. економістів 
про сутність капіталістичного при¬ 
власнення. Матеріалістично пере¬ 
робляючи раціональні моменти ге¬ 
гелівської теорії відчуження, М. 
висунув ідею про історично ми¬ 
нущий характер відчуження праці 
в процесі сусп. виробництва, пока¬ 
зав, що ліквідація цього відчужен¬ 
ня може настати лише зі знищен¬ 
ням приватної власності. Від «Еко¬ 
номічно-філософських рукописів 
1844 року» М. бере початок і про¬ 
відна ідея марксистської філосо¬ 
фії — про визначальну роль сусп.- 
істор. матеріальної практики в 
становленні людини і в розвитку 
людства. Проте в цілому рукописи 
М. 1844 являли собою лише поча¬ 
ток формування марксистської фі¬ 
лософії, в них ще виразно поміт¬ 
ний вплив філософії Л. Фейєрба- 
ха, зокрема її термінології. 
Публіцистичну діяльність М. про¬ 
довжував на сторінках нім. еміг¬ 
рантської газ. «ФорвертсІ», до спів¬ 
робітництва в якій «ін залучив 
Ф. Енгельса , що перебував на той 
час у Парижі (серпень 1844). Це 
була друга зустріч М. з Ф. Енгель¬ 
сом (перше короткочасне знайом¬ 
ство відбулося в Кельні в листопа¬ 
ді 1842), яка виявила єдність їхніх 
поглядів і поклала початок вели¬ 
кій творчій співдружності, спіль¬ 
ній наук, діяльності і революц. 
боротьбі за визволення робітн. кла¬ 
су і всіх трудящих від капіталіс¬ 
тичного гніту. Восени 1844 вони 
написали свою першу спільну пра¬ 
цю «Святе сімейство > (1845), 
спрямовану проти філософії моло¬ 
догегельянства, і сформулювали 
ряд важливих положень діалек¬ 
тичного матеріалізму та матеріа¬ 
лістичного розуміння історії, при¬ 
діливши велику увагу застосуван 
ню матеріалістичної діалектики до 
з’ясування ролі нар. мас в історії 
та обгрунтування істор. немину¬ 
чості пролетарської революції 
Революц. діяльність М. у Парижі 
викликала занепокоєння правля¬ 
чих кіл. 6.1 1845 франц. уряд піл 
тиском прусської реакції видав 
розпорядження про вислання з 
Франції М. та деяких ін. співро¬ 
бітників газ. «ФорвертсІ». У люто¬ 
му 1845 М. переїхав до Бельгії 
(в Брюссель). У квітні 1845 тули 
переїхав і Ф. Енгельс. Там вони 
вели активну боротьбу за ідейне 
й орг. згуртування представників 
робітн. соціалістичного руху різ¬ 
них країн з метою підготовки ство¬ 
рення революц. пролет. партії. 
Навесні 1845 М. написав «Тези 
про Фейєрбаха». а восени 1845 М. 
і Ф. Енгельс приступили до напи¬ 
сання другої спільної праці —«Ні¬ 
мецька ідеологіям. Взявши під за¬ 
хист матеріалістичну основу вчен¬ 
ня Л. Фейєрбаха, М. і Ф. Енгельс 
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дали всебічну критику його філо¬ 
софії, а також ідеалізму молодо¬ 
гегельянців, концепцій нім. істин¬ 
ного соціалізму ь та деяких ін. 
нім. дрібнобурж. ідеологічних те¬ 
чій. У цих працях уперше було 
розкрито докорінну відмінність 
філософії марксизму від усіх по¬ 
передніх і сучас. їй філос. учень, 
сформульовано основоположні 
принципи діалектичного матеріа¬ 
лізму, історичного матеріалізму. 
Висунення і дальша теор. розроб¬ 
ка цих принципів знаменували 
справжній революц. переворот у 
філософії. У працях М. і Ф. Ен¬ 
гельса вона вперше перетвори¬ 
лася на струнку систему знань 
про заг. закони і принципи прак¬ 
тичної революц. перебудови світу. 
<Філософи,— писав М. у Тезах 
про Фейєрбаха“,— тільки по-різ¬ 
ному пояснювали світ, але 
справа полягає в тому, щоб змі¬ 
нити його» (Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. З, с. 4). У «Німецькій 
ідеології» М. і Ф. Енгельс сфор¬ 
мулювали положення про те, що 
сусп. свідомість людей визнача¬ 
ється їхнім сусп. буттям, показа¬ 
ли вирішальну роль способу ви¬ 
робництва в усьому сусп. житті 
людей, розкрили об’єктивну діа¬ 
лектику розвитку продуктивних 
сил і виробничих відносин, бази¬ 
су і надбудови, заклали основи 
теорії класів і класової боротьби. 
Відкривши і сформулювавши 
об’єктивні закони сусп. розвитку, 
М. і Ф. Енгельс дали заг. харак¬ 
теристику екон., політ, та ідеоло¬ 
гічних передумов пролет. рево¬ 
люції, а також визначили осн. 
риси майбутнього комуністичного 
суспільства. Однак видати «Ні¬ 
мецьку ідеологію» їм не вдалося 
(повністю її було опубліковано 
лише в СРСР 1932). 
Одночасно з розробкою основ тео¬ 
рії наук, комунізму М. і Ф. Ен¬ 
гельс проводили велику революц. 
практичну діяльність щодо орга¬ 
нізації міжнар. революц. партії 
пролетаріату. В 1846 вони створи¬ 
ли в Брюсселі Комуністичний ко¬ 
респондентський комітет, а на 
початку 1847 почали активну під¬ 
готовку реорганізації таємного ро¬ 
біте. т-ва «Союз справедливих» у 
революц. комуністичну партію. Ра¬ 
зом з тим М. і Ф. Енгельс розгор¬ 
нули рішучу боротьбу проти пру- 
донізму та ін. реакційних дрібно¬ 
бурж. утопічних теорій, які в той 
час мали вплив на робітн. орг-ції. 
У 1-й пол. 1847 М. написав працю 
<Злиденність філософії», в якій 
піддав критиці теор. погляди Пру- 
дона, викриваючи їхній ідеаліс¬ 
тичний характер, метафі зичні сть 
та політ, реакційність, розкрив не¬ 
примиренний антагоністичний ха¬ 
рактер суперечностей капіталістич¬ 
ної економіки, показавши, що єди¬ 
но можливим способом розв’язан¬ 
ня цих суперечностей є пролетарсь¬ 
ка революція. Вихід у світ цієї 
праці (липень 1847) був першим 
виступом М. у пресі з викладом 
основ свого матеріалістичного вчен¬ 
ня про заг. закони сусп. розвитку 
та нових наук, ідей у галузі політ, 
економії. Влітку 1847 за участю 
М. і Ф. Енгельса відбулася реор¬ 
ганізація «Союзу справедливих» 
у Союз комуністів — першу про¬ 
лет. партію, політ, девізом якої 

став всесвітньові домий нині ло¬ 
зунг < Пролетарі всіх країн, єд¬ 
найтеся!». М. заснував у Брюс¬ 
селі громаду і окружний к-т 
Союзу комуністів, очолив їх, ра¬ 
зом з Енгельсом створив Нім. ро¬ 
бітн. товариство і вів у ньому про¬ 
паганду ідей наук, комунізму, по¬ 
чав співробітничати в «Німецько- 
Брюссельській газеті», яка під 
впливом М. і Ф. Енгельса стала 
органом комуністичної і демокра¬ 
тичної пропаганди. 29. IX—8.XII 
1847 М. разом з Ф. Енгельсом взяв 
активну участь у роботі 2-го кон¬ 
гресу Союзу комуністів у Лондоні, 
який доручив їм виробити програму 
Союзу у формі маніфесту. Протя¬ 
гом грудня 1847 — січня 1848 во¬ 
ни написали, а в лютому 1848 опуб¬ 
лікували «Маніфест Комуністич¬ 
ної партії» — програмний доку¬ 
мент марксизму, в якому вперше 
дано цільний, систематичний ви¬ 
клад його осн. складових частин: 
філософії, політ, економії і наук, 
соціалізму. В ньому закладено 
основи вчення про диктатуру 
пролетаріату, сформульовано по¬ 
ложення про роль комуністичної 
партії як авангарду пролетаріату, 
обгрунтовано принципи пролет. 
інтернаціоналізму. 
Вихід «Маніфесту Комуністичної 
партії» збігся з революцією 1848 
у Франції, під впливом якої по¬ 
силився революц. рух і в ін. краї¬ 
нах Європи. М. узяв активну 
участь у революц. русі в Бельгії. 
Вночі проти 4. III 1848 М. заареш¬ 
товано і після 18-годинного ув’яз¬ 
нення вислано з країни. 5. III 
1848 М. прибув до Парижа, куди 
його запросив тимчасовий уряд 
Франц. республіки. Тут він, за 
повноваженням лондонського і 
брюссельського комітетів Союзу 
комуністів, створив і очолив новий 
Центр. Комітет Союзу. У зв’язку 
з початком революції в Німеччині 
11. IV 1848 М. разом з Ф. Енгель¬ 
сом прибули до Кельна. Там вони 
організували відрядження еміса¬ 
рів Центр. Комітету Союзу кому¬ 
ністів у центри робітн. руху Ні¬ 
меччини для створення нових гро¬ 
мад Союзу і відкриття робітн. 
товариств, зв’язалися з членами 
Союзу в різних містах Німеччини 
і Франції, організували видання 
щоденної політ, газети — «Нової 
Рейнської газети». Протягом 1848 
—49 на сторінках газети М. і 
Ф. Енгельс опублікували ряд ста¬ 
тей, у яких обстоювали необхід¬ 
ність революц. об’єднання Німеч¬ 
чини як найважливішого завдан¬ 
ня бурж.-демократичної революції, 
закликали пролетаріат очолити за¬ 
гальнодемократичну боротьбу, ви¬ 
кривали зрадницьку політику лі¬ 
беральної буржуазії, критикували 
хитання дрібнобурж. демократії. 
Вони рішуче підтримували нац.- 
визвольний рух польського, чесь¬ 
кого та ін. народів Європи, викри¬ 
вали реакційну зовн. політику 
рос. царизму. 11.У 1849 прусський 
уряд, скориставшись поразкою ре¬ 
волюції, вислав М. за межі Прус¬ 
сії. М. змушений був знову пере¬ 
їхати до Парижа. Але, наляканий 
революц. рухом, франц. уряд ви¬ 
слав М. з країни. 24. VIII 1849 він 
виїхав у Лондон, де прожив до 
кінця життя. Там М. відновив ді¬ 
яльність Центр. Комітету Союзу 

комуністів, узяв участь у роботі 
Просвітницького товариства нім. 
робітників і Комітету допомоги 
нім. емігрантам, організував ви¬ 
дання журналу «Нова Рейнська 
газета. Політико-економічний ог¬ 
ляд», 6 номерів якого вийшли 
1850 в Гамбурзі. На його сторінках 
М. виступив з рядом присвячених 
підсумкам революцій 1848—49 у 
Франції й Німеччині статей, які 
згодом Ф. Енгельс перевидав окре¬ 
мою книгою під назвою «Класова 
боротьба у Франції з 1848 по 1850 
р.».У березні 1850 М. і Ф. Енгельс 
написали «Звернення Центрально¬ 
го Комітету до Союзу комуністів», 
у якому дали аналіз уроків рево¬ 
люції 1848—49 в Німеччині і на¬ 
креслили перспективи дальшої ре¬ 
волюц. боротьби, заходи до зміц¬ 
нення Союзу і створення самостій¬ 
ної пролет. партії, розробили її 
тактику в майбутній революції. 
У 1851 прусська поліція заареш¬ 
тувала ряд керівних діячів Союзу 
і на підставі фальшивих доку¬ 
ментів організувала проти них 
1852 в Кельні процес, який М. за¬ 
таврував у брошурі «Викриття про 
кельнський процес комуністів» 
(див. Кельнський прогрес комуніс¬ 
тів 1852). У зв’язку з контрре- 
волюц. переворотом Луї Бонапар- 
та у Франції (2.XII 18Й1) М. напи¬ 
сав працю <Вісімнадцяте брюме¬ 
ра Луї Бонапарта>. У творах, 
присвячених узагальненню досвіду 
бурж. революції 1848—49,— «Кла¬ 
сова боротьба у Франції з 1848 
по 1850 р.», «Вісімнадцяте брю¬ 
мера Луї Бонапарта» та ін.— особ¬ 
ливо значним надбанням марксиз¬ 
му була дальша творча розробка 
теорії класової боротьби і соці¬ 
альної революції. М. і Ф. Енгельс 
сформулювали важливі положен¬ 
ня про істор. необхідність союзу 
робітничого класу і селянства 
в бурж.-демократичній і соціаліс¬ 
тичній революціях, про гегемонію 
пролетаріату в обох революціях, 
висунули ідею безперервної ре¬ 
волюції, переростання бурж.-де¬ 
мократичної революції в соціа¬ 
лістичну. Цю ідею розвинув піз¬ 
ніше В. І. Ленін у своїй теорії 
переростання бурж.-демократич¬ 
ної революції в соціалістичну. У 
«Класовій боротьбі у Франції з 
1848 по 1850 р.» М. уперше засто¬ 
сував термін «диктатура пролета¬ 
ріату» для визначення політ, вла¬ 
ди робітн. класу. В праці «Вісім¬ 
надцяте брюмера Луї Бонапарта» 
М. сформулював важливу ідею 
про істор. необхідність зламу 
бурж. держ. машини для перемо¬ 
ги пролетарської революції. 
В умовах глибокої реакції, що охо¬ 
пила Європу після поразки ре¬ 
волюцій 1848—49, М. зазнав 
жорстоких переслідувань. З семи 
дітей М. вижили тільки три доч¬ 
ки — Женні, Лаура і Елеонора 
(див. Маркс Женні, Маркс Лаура, 
Маркс Елеонора). Не раз його 
рятувала від злиднів допомога 
Ф. Енгельса. У цих надзвичайно 
тяжких умовах М. розпочав ти¬ 
танічну роботу по дослідженню 
екон. закономірностей капіталіз¬ 
му, створив свою першу фунда¬ 
ментальну екон. працю «До кри¬ 
тики політичної економії» (1859) 
і приступив до написання свого 
гол. твору — <Капіталуь. Наріж- 
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ним каменем екон. вчення М. 
є теорія додаткової вартості. М. 
уперше науково розкрив суть ка¬ 
піталістичної експлуатації, об¬ 
грунтував історично минущий ха¬ 
рактер капіталістич. ладу, неза¬ 
перечно довів неминучість соціа- 
лістич. революції. Осн. зміст екон. 
відкриттів М., і насамперед <Капі¬ 
талу >, становлять об’єктивні екон. 
закономірності виникнення, роз¬ 
витку й істор. краху капіталізму — 
останньої антагоністичної суспіль- 
но-екон. формації. < Капітал» зав¬ 
дав нищівного удару бурж. ідеоло¬ 
гії, озброїв робітн. клас наук, знан¬ 
ням соціальних причин його поне¬ 
волення та засобів визволення від 
експлуатації. Створення М. тео¬ 
рії додаткової вартості — відкрит¬ 
тя закономірностей капіталізму — 
завершило перетворення соціаліз¬ 
му з утопії на науку. Величезне 
істор. значення має «Капітал» і в 
розвитку марксистської філософії 
— діалектичного та історичного 
матеріалізму. В процесі своїх до¬ 
сліджень М. уперше здійснив прак¬ 
тичне застосування принципів ді¬ 
алектичного способу мислення і ма¬ 
теріалістичного розуміння історії 
до конкретного наук, аналізу екон. 
явищ сусп. життя. Відкривши в 
результаті цього об’єктивні зако¬ 
ни капіталізму, М. тим самим 
практично довів наук, правиль¬ 
ність діалектико-матеріалістично- 
го підходу до вивчення дійсності. 
«Капітал» перетворив матеріаліс¬ 
тичне розуміння історії з наук, 
гіпотези на наук, теорію. «Капітал» 
збагатив матеріалістичне розумін¬ 
ня історії багатьма новими поло¬ 
женнями, дальшою, детальнішою 
розробкою ряду основоположних 
принципів і категорій історичного 
матеріалізму. «Капітал» — енци¬ 
клопедія марксистської діалектич¬ 
ної логіки. В цій праці вперше ді¬ 
стали систематичну теор. розробку 
принципи діалектичної логіки як 
теорії пізнання. «Коли Магх,— пи¬ 
сав В. І. Ленін,— не залишив „Ло¬ 
гіки" (з великої букви), то він 
залишив л о г і к у „капіталу4*...» 
(Повне зібр. тв., т. 29, с. 282). Ство¬ 
рення <Капіталу» було справжнім 
наук, подвигом М.. справою всьо¬ 
го його життя. 
Наприкінці 50-х — на поч. 60-х рр. 
у Європі настав період пожвав¬ 
лення демократичних рухів. М. 
знову поринув у практичну діяль¬ 
ність щодо безпосереднього керів¬ 
ництва революц. виступами робіт¬ 
ничого класу. 28.IX 1864 в Лондоні 
було засновано «Міжнародне то¬ 
вариство робітників» (див. Інтер¬ 
націонал 1-й). Його організатором 
і вождем, автором осн. докумен¬ 
тів був М. Під керівництвом М. 
1-й Інтернаціонал об’єднав ро¬ 
бітн. рух багатьох країн. На про¬ 
хання Російської секції 1-го Ін¬ 
тернаціоналу М. був її представ¬ 
ником (секретарем-кореспон ден 
гом) у Генеральній раді Товари¬ 
ства в Лондоні. Рос. секція під¬ 
тримувала М. в боротьбі проти 
анархізму й бакунізму. 
З великим піднесенням зустрів М. 
звістку про проголошення Паризь¬ 
кої комуни 1871. Щоб допомогти 
паризьким комунарам, М. через 
секції 1-го Інтернаціоналу звер¬ 
нувся з закликом розгорнути в 
усіх країнах кампанію на захист 

Комуни. Через надійних людей, 
зокрема члена Рос. секції Є. Л. 
Тумановську (Дмитріеву), П. Л. 
Лаврова, М. передавав письмові 
й усні інструкції, поради комуна¬ 
рам. Теор. узагальнення досвіду 
Паризької комуни дав М. у своїй 
праці «Громадянська війна у 
Франції>. У ній М. показав, що 
держ. формою диктатури пролета¬ 
ріату може бути лише політ, орга¬ 
нізація типу Паризької комуни, 
що виникла після зламу бурж. 
держ. машини. 
Багато сил віддав М. боротьбі 
за створення і зміцнення робітн. 
с.-д. партій у країнах Європи. 
М. зустрічався і підтримував 
дружні стосунки з керівником 
соціалістич. руху в Данії Л. Піо, з 
лідерами Робітничої партії Фран¬ 
ції Ж. Гедом і П. Лафаргом та ін. 
За ініціативою М. 1869 на конгресі 
в Ейзенаху було створено Соціал- 
демократичну партію Німеччини 
на чолі з А. Бебелем і В. Лібкнех- 
том. Утворення масових с.-д. пар¬ 
тій вимагало від М. і Ф. Енгельса 
посилення боротьби за ідейну чи¬ 
стоту програмних принципів наук, 
комунізму, проти опортуністичних 
помилок ряду керівників цих пар¬ 
тій. Важливе значення в боротьбі 
проти міжнар. опортунізму мала 
праця М. <Критика Готської про¬ 
грама. Критикуючи помилкові 
положення цієї програми, М. під¬ 
креслив класовий характер бурж. 
д-ви, показав, що програмні прин¬ 
ципи наук, комунізму вимагають 
визнання істор. необхідності пе¬ 
рехідного періоду від капіталізму 
до соиіалізму і що держава цього 
періоду не може бути нічим іншим, 
як революц. диктатурою пролета¬ 
ріату. В «Критиці Готської програ¬ 
мним. розробив основи вчення про 
дві фази в розвитку комуністичної 
суспільно-екон. формації — соціа¬ 
лізм і комунізм, сформулював ряд 
важливих положень про шляхи пе¬ 
реходу до комунізму. Керуючи 
революц. боротьбою міжнар. проле¬ 
таріату, М. велику увагу приділяв 
Росії, куди поступово переміщу¬ 
вався центр революц. руху. Він 
вивчав її історію, писав про неї 
спец, статті і розвідки, зокрема 
про воєнні дії рос. військ у Крим¬ 
ській війні 1853—56, про зовн. 
торгівлю Росії, про скасування 
кріпосного права 1861. У листопа¬ 
ді 1869 М. почав вивчати рос. мо¬ 
ву. Він читав мовою оригіналу 
мемуари О. І. Герцена «Тюрма і 
заслання», праці М. Г. Чернишев- 
ського, твір М. Є. Салтикова-Щед- 
ріна «Пани ташкентці», книгу 
В. В. Берві-Флеровського «Ста¬ 
новище робітничого класу в Росії» 
та ін. М. досліджував зем. відно¬ 
сини в Росії, маючи намір викори¬ 
стати ці матеріали при написанні 
розділу про зем. ренту в 3-му томі 
«Капіталу». На основі вивчення 
історії Росії й її тогочасного стано¬ 
вища М. уже в 70-х рр. зробив вис¬ 
новок про назрівання великої ре¬ 
волюції в Росії. «Революція поч¬ 
неться на цей раз на Сході»,— 
писав М. у листі до Ф. А. Зорге 
27.IX 1877 (Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 34, с. 225). М. листу¬ 
вався з В. І. Засулич, Г. О. Лопа- 
тіним, М. Ф. Данієльсоном, П. Л. 
Лавровим, М. І. Утіним та ін. 
діячами революц. руху, сприяв 

поширенню ідей наук, соціалізму 
в Росії. У листі до А. Бебеля 14. IX 
1886 Ф. Енгельс писав про М.: «Я 
не знаю нікого, хто б так добре, 
як він, знав Росію, Гі внутрішнє 
і зовнішнє становище» (Маркс К. 
і Енгельс Ф. Твори, т. 36, с. 421— 
422). М. цікавився й історією Ук¬ 
раїни. Він вивчав і конспектував 
істор. праці М. І. Костомарова 
«Бунт Стеньки Разіна» та «Геть¬ 
манство Виговського», читав політ, 
памфлети М. П. Драгоманова і на¬ 
писану ним доповідь «Українська 
література, переслідувана росій¬ 
ським урядом», подану європ. літ. 
конгресові 1878 у Парижі. М. ви¬ 
соко оцінював роль Запорізької 
Січі в історії укр. народу, на¬ 
звавши її «козацькою республікою» 
(Архив Маркса и Знгельса, т. 8, 
с. 154), відзначав розмах сел. 
повстань на Україні напередодні і 
після реформи 1861. М. особисто 
був знайомий з доцентом Київ, 
ун-ту М. І. Зібером, який популя¬ 
ризував його екон. вчення. Про 
книгу Зібера «Теорія цінності і 
капіталу Д. Рікардо» М. відізвався 
як про цінну книгу (див. Маркс К. 
і Енгельс Ф. Твори, т. 23, с. 20). 
М. познайомився і листувався 
з укр. революціонером-демокра- 
том С. А. Подолинським, був 
особисто знайомий з революц. на¬ 
родником І. Ф. Фесенком, прочи¬ 
тав і позитивно оцінив рецензію 
на «Капітал» магістра Харківсько¬ 
го ун-ту І. Г. Кауфмана. 
Напружена розумова праця, а та¬ 
кож постійні матеріальні нестатки 
підірвали здоров’я М. На 65-му 
році життя він помер. Похований 
М. на Хайгетському кладовищі у 
Лондоні (1956 встановлено па¬ 
м’ятник, скульптор Л. Бредшоу). 
На могилу М. було покладено він¬ 
ки від студентів Петербурга, Моск¬ 
ви й Одеси; П. Л. Лавров надіслав 
з Парижа звернення «Від російсь¬ 
ких соціалістів». Після смерті М. 
керувати міжнар. революц. рухом 
продовжував Ф Енгельс. На його 
плечі лягли доопрацювання і ви¬ 
дання 2-го і 3-го томів «Капіталу», 
написаних М. лише начорно, та ін. 
праць М. Відзначаючи рольФ. Ен¬ 
гельса в завершенні 2-го і 3-го томів 
«Капіталу», В. І. Ленін писав, що 
«ці два томи „Капіталу4*—праця 
двох: Маркса і Енгельса» (Повне 
зібр. тв., т. 2, с. 12). 
Уперше марксистські ідеї почали 
проникати в Росію, зокрема на 
Україну, ще в 40-х рр. 19 ст. На¬ 
прикінці 60-х рр. з’явилися перші 
переклади праць М. рос. мовою. 
В 1869 вийшов у світ рос. мовою 
«Маніфест Комуністичної партії», 
1872 — 1-й том «Капіталу» Особ¬ 
ливо широко марксизм розповсюд¬ 
жувався в Росії й на Україні у 
80-х — на поч. 90-х рр., коли в 
найбільших пром. центрах виник¬ 
ли перші нелегальні марксистські 
гуртки й орг-ції. У 1883 за кордо¬ 
ном Г. В. Плеханов створив групу 
<Визволення праці>, яка переклала 
рос. мовою і видала ряд творі? 
М. У 1894 марксистський гурток 
студентів Київ, ун-ту перевидав 
«Маніфест Комуністичної партії» 
і брошуру М. «Товар, гроші і ка 
пітал». У 1898 в Києві легальне 
видано працю М. «Злиденність фі¬ 
лософії». На Україні поширюва¬ 
лись і рукописні примірники праць 
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М. Першим поширювачем і пере¬ 
кладачем творів М. у Сх. Галичині, 
яка входила тоді до складу Австро- 
Угорської імперії, був І. Я. Фран- 
ко. У 1879 він переклав укр. мо¬ 
вою 24-й розділ <Капіталу» М., 
однак через поліцейські пересліду¬ 
вання і брак коштів цей переклад 
не був опублікований за життя 
письменника і побачив світ лише 
1926. У 1902 у Львові вийшов укр. 
мовою «Маніфест Комуністичної 
партії ». 
Новий етап у розвитку й поширен¬ 
ні ідей марксизму пов’язаний з 
ім’ям і діяльністю В. І. Леніна. 
Великий теоретик, геніальний про¬ 
довжувач учення основоположни¬ 
ків наук, комунізму К. Маркса і 
Ф. Енгельса, В. І. Ленін за нових 
умов класової боротьби пролета¬ 
ріату не лише сприйняв їхню теор. 
спадщину, а й творчо розвинув її, 
збагатив і підніс на нову височінь. 
Завдяки титанічній діяльності 
В. І. Леніна і створеної ним біль¬ 
шовицької партії вчення М. стало 
здобутком революційного робіт¬ 
ничого класу Росії. 
Ідеї марксизму-ленінізму, оволо¬ 
дівши масами, стали тією матері¬ 
альною силою, що забезпечила 
здійснення соціалістичної револю¬ 
ції в Росії. Перемога Великої Жовт¬ 
невої соціалістичної революції — 
найвеличніший тріумф марксизму- 
ленінізму, найяскравіше підтвер¬ 
дження життєвості й непереборної 
сили вчення Маркса — Енгельса — 
Леніна, яке, глибоко аналізуючи 
процеси сусп. життя, творчо роз¬ 
вивають КПРС, ін. марксистсько- 
ленінські партії. Побудова розви¬ 
нутого соціалізму в СРСР. вихід 
соціалізму за межі однієї країни 
й утворення світової соціалістич¬ 
ної співдружності, крах колоніаль¬ 
ної системи імперіалізму, могутнє 
зростання комуністичного і робітн. 
руху — новий тріумф марксиз¬ 
му-ленінізму. нове підтвердження 
сили і правоти марксистсько-ле¬ 
нінської теорії. «Учення Маркса 
всесильне, тому що воно правиль¬ 
не»,— писав В. І. Ленін (Повне 
зібр. тв., т. 23, с. 39). Істор. розви¬ 
ток людського суспільства неухиль¬ 
но веде до комунізму, наук, об¬ 
грунтування якого вперше дав 
М. Сила і життєвість марксиз¬ 
му-ленінізму полягає в тому, що 
це вчення виражає об’єктивні за¬ 
кономірності історії, відповідає ре¬ 
альним потребам соціального про¬ 
гресу. 
Твори М. стали надбанням най- 
ширших кіл трудящих (див. Ви¬ 
дання творів К. Маркса і 
Ф. Енгелг>са). Наук, вивчення й 
публікацію його спадщини здійс¬ 
нює Інститут марксизму-лені¬ 
нізму при ЦК КПРС. У 1960 в 
Москві створено Музей К. Мар¬ 
кса і Ф. Енгельса, в 1961 відкрито 
пам’ятник К. Марксу (скульптор 
Л. Ю. Кербель). Портрет диь. на 
окремому аркуші, с. 368—369. 
Ге.? Рос. ітерек л.— Маркс К 
и Знгельс Ф. Сочинення, т. 1—49. 
М., 1954—74; Архив Маркса и Знгель¬ 
са, т. 1—15. М.. 1932—73; Укр. пе- 
рекл.— Маркс К. і Енгельс Ф Тво¬ 
ри. т. 1—42. К., 1958—80; Листування 
К. Маркса і Ф. Енгельс а з російськими 
ооліти ч ними діячами. К.. 1953 

Літ. Енгельс Ф. Карл Маркс. К., 
1968; Ленін В. І. Маркс, Енгельс» 
маоксизм К,. 1976: Основоположник 

наукового комунізму. Тези до 150- 
річчя з дня народження Карла Марк¬ 
са. К., 1968; Брежнєв Л. І. Ленінсь¬ 
ким курсом, т. 1—7. К.. 1971—79; 
Карл Маркс. Біографія. М., 1975; 
Степанова Е. А. Карл Маркс. Краткий 
биографический очерк. М., 1978; 
Меринг ф. Карл Маркс. История его 
жизни. Пер. с нем. М., 1957; Лапив 
Н. И. Молодой Маркс. М., 1976; 
К. Маркс и Ф. Знгельс и революцион- 
ная Россия. М., 1967; Котов В. Н. К. 
Маркс, Ф. Енгельс і Росія. К., 1971; 
Конюшая Р. П. Карл Маркс и револю- 
ционная Россия. М., 1975; Ойзерман 
Т. И. Формирование философии марк- 
сизма. М., 1974; Федосеев П. Н 
Марксизм в XX веке. Маркс, Знгельс. 
Ленин и современность. М., 1977; Ма- 
мут Л. С. Карл Маркс как теоретик 
государства. М., 1979; Шморгун П. М. 
Карл Маркс і Україна. К., 1°Со; 
Литературное наследство К. Маркса 
и Ф. Знгельса. История публикации 
а изучения в СССР М., 1969: Прижиз- 
ненньїе издания и публикации произ- 
ведений К. Маркса и Ф Знгельса. 
Библиографический указатель. ч. 1 — 
2. М.. 1974—77; Русские книги в биб- 
лиотеках К. Маркса и Ф Знгельса. 
М., 1979; К. Маркс, Ф. Знгельс и ре- 
волюционная Россия. Указатель лите- 
ратурьі М., 1978; Багмут Й. А., 
Шморгун П. М. Видання творів К. 
Маркса і Ф. Енгельса на Україні. 
Бібліографічний покажчик. X., 1965. 

В. І. Шинкарук. П. М Шморгун. 

МАРКС, Лафарг (Магх. Ьа£аг- 
&ие) Лаура (26. IX 1845, Брюссель 
— 25.XI 1911, Париж) — діячка 
франц. робітн. руху. Друга дочка 
К. Маркса. В 1868 одружилася з 
П. Лафаргом. З 1868 жила у Фран¬ 
ції. Після падіння Паризької ко¬ 
муни 1871 разом з чоловіком — в 
еміграції (до 1882). Була активним 
діячем Робітн. партії (ств. 1879), 
брала участь в організації страй¬ 
ків. Співробітничала в соціалістич. 
пресі. Переклала франц. мовою 
ряд праць К. Маркса і Ф. Енгель¬ 
са. Вітала революцію 1905—07 в 
Росії. Разом з чоловіком покінчила 
життя самогубством. 
МАРКСЙЗМ-У1ЕНІНЇЗМ — ство¬ 
рена К. Марксом, Ф. Енгельсом 
і В. І. Леніним наука, що являє 
собою цілісну систему філософ¬ 
ських , економічних соціально-полі¬ 
тичних ідей та поглядів і виражає 
корінні інтереси робітничого класу, 
всіх трудящих світу. М.-л. дослі¬ 
джує найзагальніші закони мате¬ 
ріального світу й мислення, зако¬ 
номірності екон., соціального, по¬ 
літ. і духовного розвитку суспіль¬ 
ства, переходу людства до соціаліз¬ 
му, становлення і розвиток кому- 
ністич. сусп.-екон. формації. Його 
складовими частинами є маркси¬ 
стсько-ленінська філософія, полі¬ 
тична економія і науковий кому¬ 
нізм. Марксизм виник у 40-х рр. 
19 ст., коли в найрозвинутіших 
країнах Європи загострились ан¬ 
тагонізми між буржуазією і проле¬ 
таріатом, виявились необхідність 
і можливість теор. узагальнення 
практики революц. виступів робітн. 
класу, озброєння його передовим 
світоглядом і наук, програмою бо¬ 
ротьби. К. Маркс і Ф. Енгельс 
критично переробили й розвинули 
найбільш суттєве, цінне й прогре¬ 
сивне, що нагромадила раніше люд¬ 
ська думка. Гол. теор. джерелами 
марксизму є класична німецька фі¬ 
лософія, англ. класична буржуаз¬ 
ію політична економія, франц. 
утопічний соціалізм. Виникнення 
марксизму стало революц. перево¬ 
ротом у сусп. науках. 

У нових істор. умовах, в епоху 
імперіалізму й про лет. революцій 
В. І. Ленін розвинув революц. 
вчення К. Маркса і Ф. Енгельса, 
збагатив принципово важливими 
положеннями всі складові частини 
марксизму, відкрив новий етап у 
його розвитку. Теоретично неспро¬ 
можними й політично реакційними 
є спроби бурж. ідеологів і ревізіо¬ 
ністів відокремити ленінізм від 
марксизму, обмежити його будь- 
яким регіоном світу чи минулою 
епохою, спростувати його істин¬ 
ність і універсальну значимість. 
«Немає і не може бути марксизму 
без того нового, що вніс у його роз¬ 
виток Ленін. Ленінізм — це мар¬ 
ксизм сучасної епохи, єдине, ціліс¬ 
не вчення міжнародного робітни¬ 
чого класу, яке безперервно розви¬ 
вається»' («Про 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна». Постано¬ 
ва ЦК КПРС від 13 грудня 1979 
року. К., 1979, с. 4). КПРС, братні 
партії на основі узагальнення сус¬ 
пільної, революційної практики, 
досягнень су час. науки колективни¬ 
ми зусиллями постійно збагачують 
М.-л., ведуть принципову бороть¬ 
бу проти бурж. ідеології, рефор¬ 
мізму, ревізіонізму і догматизму. 
Значний вклад у теорію і практи¬ 
ку М.-л. внесли з’їзди КПРС, ін. 
марксистсько-ленінських партій, 
наради комуністичних і робітн. 
партій, теор. і політ, документи 
КПРС і міжнар. комуністичного 
руху. Завдяки глибокій наук, об¬ 
грунтованості і достовірності, не¬ 
розривному зв’язкові з революц. 
практикою М.-л. діє, живе й пере¬ 
магає, втілюється в життя. 
М.-л. є світоглядом робітн. класу, 
його партії, дає теоретично уза¬ 
гальнене матеріалістично-діалек¬ 
тичне уявлення про світ у цілому, 
місце людини в ньому, способи 
його пізнання, науково обгрунтовує 
екон., соціально-політ., моральні, 
естетичні, філос. та ін. погляди, 
ідеали, заг. орієнтири освоєння на¬ 
громадженого людством соціаль¬ 
ного досвіду, магістральні шляхи 
революц. перетворення дійсності. 
Формування матеріалістичного, 
наук, світогляду у трудящих є сер¬ 
цевиною ідейно-політ., виховної 
роботи Комуністичної партії. Фі¬ 
лос. основою М.-л. є діалектичний 
матеріалізм, що являє собою ці¬ 
лісну систему принципів, законів, 
категорій та понять. «В цій філо¬ 
софії марксизму, вилитій з одного 
куска сталі, не можна вийняти 
жодної основної посилки, жодної 
істотної частини, не відходячи від 
об'єктивної істини, не падаючи в 
обійми буржуазно-реакційної брех¬ 
ні» (Ленін В. І. Повне зібр. тв., 
т. 18,с. 320). 
Марксистсько-ленінська філософія 
матеріалістично розв’язує основне 
питання філософії, тобто визнає 
первинним матерію, буття, при¬ 
роду, а вторинним — свідомість, 
мислення, вважає, що людська 
свідомість здатна правильно відо¬ 
бражати об’єктивний світ (див. 
Відображення теорія). Домарксів- 
ський матеріалізм був метафі¬ 
зичним (див. Метафізичний мате¬ 
ріалізм). У марксистській філосо¬ 
фії матеріалізм перебуває в орга¬ 
нічній єдності з діалектикою. 
Об’єктивною основою такої єднос¬ 
ті є нерозривний зв’язок матерії 
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та її руху. Суттю, ядром діалекти¬ 
ки є вчення про суперечність як 
джерело всякого руху. Матеріа¬ 
лістична діалектика є найзагальні- 
шим, науково-філос. методом пі¬ 
знання (див. Пізнання теорія) й 
перетворення дійсності. На основі 
її принципів формуються й застосо¬ 
вуються загальнонаук. і спеці а ль- 
нонаук. методи дослідження. її 
ідеями пройнята вся наук, система 
М.-л. і заснована на ньому рево¬ 
люційно-практична діяльність пар¬ 
тії робітн. класу. «Застосування 
матеріалістичної діалектики до пе¬ 
рероблення всієї політичної еконо¬ 
мії, з основи її,— до історії, до 
природознавства, до філософії, до 
політики і тактики робітничого 
класу,— ось що найбільше ціка¬ 
вить Маркса і Енгельса, ось у чому 
вони вносять найбільш істотне 
і найбільш нове, ось у чому їх 
геніальний крок вперед в історії 
революційної думки» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 24, с. 252). До 
виникнення марксизму всі сусп. 
теорії були ідеалістичними. Поши¬ 
ривши осн. принципи філос. мате¬ 
ріалізму на пізнання суспільства, 
основоположники М.-л. створили 
істор. матеріалізм — науку про 
найзагальніші закони функціону¬ 
вання й розвитку суспільства, фі¬ 
лос теорію й методологію соціаль¬ 
ного пізнання й дії. В структу¬ 
рі істор. матеріалізму центральне 
місце належить марксистському 
вченню про суспільно-економічну 
формацію, матеріальне виробниц¬ 
тво як основу сусп. розвитку, ба¬ 
зис і надбудову, народ як творця 
історії, про класову боротьбу як 
рушійну силу розвитку антагоніс¬ 
тичних суспільств, про револю¬ 
цію соціальну як засіб перехо¬ 
ду від однієї формації до ін¬ 
шої, про сутність людини як 
сукупності суспільних відносин. 
Істор. матеріалізм являє собою 
єдність соціально-філос., загаль- 
носоці о логічної й загальноістор. 
теорій. Марксистсько-ленінська 
політ, економія досліджує сусп. 
відносини, що складаються в про¬ 
цесі виробництва, розподілу, об¬ 
міну й споживання благ, необхід¬ 
них для життя людей. Вона вивчає 
як заг. закони, притаманні екон. 
розвиткові суспільства в цілому, 
так і закони, властиві окремим 
формаціям. Основоположники 
М.-л. обгрунтували екон. немину¬ 
чість революц. зміни капіталізму 
комуністич. суспільством. Учення 
Маркса про додаткову вартість 
розкрило сутність капіталістич. 
експлуатації. «Учення про додатко¬ 
ву вартість є наріжний камінь еко¬ 
номічної теорії Маркса» (Ленін 
В. 1. Повне зібр. тв., т. 23, с. 44). 
Визначним вкладом в теорію марк¬ 
сизму є вчення В. 1. Леніна про 
імперіалізм, дослідження особли¬ 
востей діяння закону нерівно¬ 
мірності екон. і політ, розвитку 
капіталізму на його монополістич¬ 
ній стадії, висновок про можли¬ 
вість перемоги соціалізму спочат¬ 
ку в кількох або навіть в одній, 
окремо взятій, країні, створення 
основ політичної економії соціа¬ 
лізму, вчення про перехідний пе¬ 
ріод від капіталізму до соціаліз¬ 
му, висунення принципових поло¬ 
жень про розвинуте соціалістич¬ 
не суспільство. Наук, комунізм, 

грунтуючись на діалектичному та 
істор. матеріалізмі й політ, еконо¬ 
мії, досліджує об’єктивні соціаль¬ 
ні, політ, і ідеологічні закономір¬ 
ності революц. переходу людства 
від капіталізму до соціалізму, 
побудови комуністичного суспіль¬ 
ства. 
Вчення про всесвітньо-історичну 
місію робітн. класу як могильника 
капіталізму і творця комунізму 
є гол. в М.-л. та його складовій 
частині — наук, комунізмі. М.-л. 
обгрунтовує необхідність і шляхи 
створення й розвитку самостійної 
політ, партії робітн. класу, здійс¬ 
нення соціалістичної революції, 
встановлення й зміцнення дикта- 
піь“пи пролетаріату. Неоцінен¬ 
ним вкладом у М.-л., у теорію і 
практику комуністичного будів¬ 
ництва є ленінський план побудо¬ 
ви соціалізму в СРСР. здійснення 
національної програми КПРС, 
створення Союзу Радянських Со¬ 
ціалістичних Республік — пер¬ 
шої в світі багатонац. соціалістич¬ 
ної д-ви. Досягненнями марксист¬ 
сько-ленінської науки є розробле¬ 
ні Комуністичною партією Ра¬ 
дянського Союзу і братніми кому¬ 
ністичними партіями положення 
про розвинуте соціалістичне сус¬ 
пільство, про шляхи побудови ко¬ 
мунізму, висновок про те, що в 
процесі створення зрілого соціаліс¬ 
тичного суспільства диктатура про¬ 
летаріату переростає в загально- 
нар. соціалістичну державу, а ко¬ 
муністична партія, залишаючись 
партією робітн. класу, стає аван¬ 
гардом, партією всього народу, 
вчення про радянський народ як 
нову істор. спільність людей, про 
світову систему соціалізму як 
новий тип екон., політ і культур, 
відносин між народами й держа¬ 
вами, головну революційну силу 
сучасності. 
Важливими документами творчо¬ 
го М.-л. є рішення XXIII, XXIV, 
XXV з’їздів партії, пленумів ЦК 
КПРС, нова Конституція СРСР, 
праці Л. І. Брежнєва, ін. керівни¬ 
ків партії. 
КПРС, братні компартії розробили 
питання про неминучість поглиб¬ 
лення загальної кризи капіталіз¬ 
му в сучас. епоху, про розвиток 
революц. руху робітн. класу, кла¬ 
сових союзників пролетаріату в бо¬ 
ротьбі за демократію і соціалізм, 
про розвиток національно-визволь¬ 
ного руху, про мирне співіснуван¬ 
ня д-в з різним суспільним ладом 
і боротьбу за мир як важливу умо¬ 
ву боротьби за демократію, соці¬ 
альне та нац. визволення й соціа¬ 
лізм, про захист соціалістич. Віт¬ 
чизни тощо. 
Історія, сучас. сусп. життя пере¬ 
конливо підтверджують правоту 
ідей М.-л. Істинність М.-л. на¬ 
дає йому дійової сили, зумовлює 
величезну організуючу й перетво¬ 
рюючу роль у світовому розвитку. 
Марксизм-ленінізм є науковим 
фундаментом усієї практичної ді¬ 
яльності комуністичних і робіт¬ 
ничих партій. Знання об’єктивних 
законів розвитку суспільства, на¬ 
ук. узагальнення уроків історії, 
революц. досвіду надають партії 
можливість виробляти і здійснюва¬ 
ти правильну політику, програму, 
стратегію і тактику. М.-л.— наук, 
основа керівництва будівництвом 

соціалізму і комунізму, формуван¬ 
ня й реалізації планів екон., со¬ 
ціального і духовного розвитку су¬ 
спільства. КПРС науково визна¬ 
чила шляхи й умови комуністич¬ 
ного будівництва в СРСР. Вона 
висунула завдання створення ма¬ 
теріально-технічної бази кому¬ 
нізму, вдосконалення техніки, тех¬ 
нології й організації виробництва, 
органічного поєднання досягнень 
науково-технічної революції з пе¬ 
ревагами соціалізму, розробила 
економічну стратегію КПРС, най¬ 
вищою метою якої є неухильне 
піднесення матеріального і куль¬ 
турного рівня життя народу. За¬ 
собами досягнення цієї мети є ди¬ 
намічний і пропорційний розвиток 
суспільного виробництва, підви¬ 
щення його ефективності, при¬ 
скорення науково-технічного про¬ 
гресу, зростання продуктивності 
праці, всемірне поліпшення якості 
праці в усіх ланках нар. г-ва. Пар¬ 
тія визначила осн. напрями вдо¬ 
сконалення екон., соціальних, по¬ 
літ., ідеологічних, нац., організа¬ 
ційних та ін. відносин соціалістич¬ 
ного суспільства й переростання 
їх у комуністичні (див. Соціальна 
програма КПРС, Аграрна політи¬ 
ка КПРС, Національна політика 
КПРС, Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу). По¬ 
силюється, розвивається ідеоло¬ 
гічна, виховна функція М.-л. Зро¬ 
стає його роль у визначенні осн. 
шляхів і умов формування люди¬ 
ни комуністичного суспільства, ви¬ 
хованні у трудящих комуністичної 
свідомості і моралі, здійсненні 
комплексного підходу до вихован¬ 
ня, вдосконаленні всієї ідейно- 
політ. і виховної роботи парт., 
держ. і громадських орг-цій (див. 
Ідеологічна робота КПРС, Кому¬ 
ністичне виховання). Керуючись 
ідеями М.-л., рад. народ веде ус¬ 
пішну боротьбу за забезпечення 
сприятливих міжнар. умов комуні¬ 
стичного будівництва в СРСР. га¬ 
рантування безпеки країни, зміц¬ 
нення позицій світового соціалізму, 
підтримує боротьбу народів за нац. 
визволення й соціальний прогрес, 
сприяє зміцненню миру і розвит¬ 
кові міжнар. співробітництва. «Оз¬ 
броєна марксистсько-ленінським 
ученням, Комуністична партія ви¬ 
значає генеральну перспективу роз¬ 
витку суспільства, лінію внутріш¬ 
ньої і зовнішньої політики СРСР, 
керує великою творчою діяльніс¬ 
тю радянського народу, надає пла¬ 
номірного, науково обгрунтовано¬ 
го характеру його боротьбі за пере¬ 
могу комунізму» [Конституція 
(Основний Закон) Союзу Радян¬ 
ських Соціалістичних Республік. 
К.. 1977, с. 71. 
М.-л. є науковою ідеологією між¬ 
нар. робітн. класу. На його основі 
відбувається розширення й зміц¬ 
нення рядів марксистсько-ленінсь¬ 
ких партій, будуються й розвива¬ 
ються взаємовідносини між кому¬ 
ністичними і робітн. партіями (див., 
зокрема, Ідеологічне співробітнии- 
тво марксистсько-ленінських пар¬ 
тій соціалістичних країн). На 
основі принципів М.-л. і пролет. 
інтернаціоналізму згуртовується 
міжнародний комуністичний рух. 
Нарада комуністичних і робітни¬ 
чих партій 1969 відзначила, що 
«весь досвід світового соціалізму, 
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робітничого і національно-визволь¬ 
ного руху підтвердив міжнародне- 
значення марксистсько-ленінсько¬ 
го вчення» (Міжнародна нарада 
комуністичних і робітничих партій. 
К., 1969, с. 299). М.-л.— володар 
дум передового людства, він сут¬ 
тєво впливає на напрям, характер, 
шляхи, форми, способи й темпи 
сучас. світового розвитку. 
Літ.; Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 1—42. К.. 1958—80; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів, т. 1—55. К., 
1969 — 78; Про 70-річчя II з’їзду 
РСДРП. Постанова Центрального Ко¬ 
мітету КПРС від 4 квітня 1973 р. К., 
1973; Програма Комуністичної партії 
Радянського Союзу. К., 1977; Матері¬ 
али XXV з’їзду КПРС. К., 1977; Кон¬ 
ституція (Основний Закон) Союзу Ра¬ 
дянських Соціалістичних Республік. 
К., 1979; Основоположник наукового 
комунізму. Тези до 150-річчя з дня 
народження Карла Маркса. К., 1968: 
До 100-річчя з дня народження Воло¬ 
димира Ілліча Леніна. Тези ЦК КПРС. 
К., 1970; Про 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна. Постанова 
ЦК КПРС від 13 грудня 1979 р. К., 
1979; Про дальше поліпшення ідеоло¬ 
гічної. політико-виховної роботи. По¬ 
станова ЦК КПРС від 26 квітня 1979 
року К.. 1979; Брежнєв Л. І. Ленін¬ 
ським курсом, т. 1—7.ш К., 1971 — 79: 
Історія Комуністичної партії Радян¬ 
ського Союзу, т. 1—5. К., 1965—74; 
Міжнародна нарада комуністичних і 
робітничих партій. Документи і ма¬ 
теріали. К., 1969. В. 1. Куиенко. 

М А Р К У З Е (Магсизе) Герберт 
(19.VII 1898, Берлін — ЗО.УЇІ 
1979, Каліфорнія) — нім.-амер. 
бурж. філософ, соціолог, представ¬ 
ник франкфуртської школи. 
Центр, місце у системі філос. і со¬ 
ціологічних ідей М. посідає су¬ 
б’єктивно-ідеалістична «критична 
теорія», яка заперечує сусп.-істор. 
закономірність розвитку суспіль¬ 
ства. На думку М., істор. прогрес 
приводить до посилення гноблення 
людини. Тому свобода індивіда 
полягає у «великій відмові» від 
сучас. цивілізації (заМ., цет. з.ед- 
новимірне суспільство), яка через 
механізм потреб формує новий тип 
масової людини (т. з. одновимірна 
людина). Свідомість її легко стає 
об’єктом маніпуляції, внаслідок 
чого людина втрачає соціально- 
критичну позицію. Революція — 
це «анархічний бунт», рушій¬ 
ною силою якого виступає не ро¬ 
бі тн. кла£, який, на думку М., 
«інтегрований» в існуючій системі 
і тому втрачає революційність, а 
«неінтегровані елементи» — наро¬ 
ди «третього світу», інтелігенція і 
студентство капіталістичних кра¬ 
їн, люмпен-пролетаріат. Таким 
чином, М. підмінює конкретний 
аналіз законів сучас. капіталізму 
аналізом абстрактно-суб’єктивних 
конструкцій, реальні суперечності 
капіталістичного суспільства — 
спекулятивними суперечностями 
між суттю людини та її існуванням, 
що призводить до заперечення якіс¬ 
ної відмінності капіталістичної і 
соціалістичної систем, до анти- 
комунізму. л. К. Кулічєнко. 

МАРКУС-НЕККЕР, Центрально- 
тихоокеанські гори — підводне 
підняття на дні Тихого ок., у його 
зх. частині, між о-вами Маркус 
і Неккер у групі Гавайських 
о-вів Довж. бл. 4500 км, шир. 
500—1000 км, відносна вис. до 
500 м. Поверхня погорбована, ок¬ 
ремі надводні вершини утворюють 
острови. 

М АР КУШ Олександр Іванович 
(2.XI 1891, м. Хуст, тепер Закарп. 
обл. — 27.Х 1971, там же) — укр. 
рад. письменник, фольклорист і 
педагог. Літ. діяльність почав 
1921. Перша зб. оповідань — «Ви¬ 
міряли землю» (1925). В оповідан¬ 
нях (збірки «Ірену засватали», 
1941; «Коровку гнали», 1943), у 
повісті «Юлина» (1942) змалював 
тяжку долю закарпатського селя¬ 
нина в умовах капіталізму. В тво¬ 
рах, написаних після 1945, пока¬ 
зав розквіт нового життя на За¬ 
карпатті. Перекладав твори угор. 
письменників. 
Те.: Світанок Тисі усміхнувся. Ужго¬ 
род, 1966; Дорога в Широке. Ужгород» 
1978; Рос. аерек л.— Марамо- 
рошекие рассказьі. М., 1963. 

О. В. Мигианич. 

МАРКШЕЙДЕРГЯ (нім. Магк- 
зсЬеібегеі, від Магк — межа і 
зсЬеібеп — розділяти) — галузь 
гірничої науки, пов’язана з про- 
сторово-геометр. вимірюваннями 
(маркшейдерськими зніманнями) в 
надрах Землі або на відповідних 
ділянках її поверхні при розроб¬ 
ленні й експлуатації родовищ ко¬ 
рисних копалин і гірничо-буд. ро¬ 
ботах. Виникла водночас з розвит¬ 
ком гірничої справи. До осн. зав¬ 
дань М. належать: вивчення форм 
залягання і властивостей корисних 
копалин; детальне знімання пр- 
ничих виробок або підземних спо¬ 
руд з подальшим зображенням 
їх на планах, картах чи розрізах; 
розв’язування гірничо-геометр. за¬ 
дач, шо виникають при буд-ві й 
експлуатації гірничих або ін. під¬ 
приємств з підземними спорудами 
та комунікаціями. Крім того, зав¬ 
даннями М. є; контроль за раціо¬ 
нальним розробленням родовищ 
корисних копалин, облік і аналіз 
на шахті або руднику руху запасів, 
видобутку і втрат корисних копа¬ 
лин; вивчення процесів зсування 
гірських порід над виробленим 
простором; охорона надр від хи¬ 
жацької і неправильної розробки. 
Маркшейдерські роботи виконують 
за допомогою далекомірів, гіро¬ 
компасів, нівелірів, теодолітів, 
лазерних приладів тощо. На гір¬ 
ничих підприємствах, а також у 
спеціалізованих проектних і буд. 
організаціях М. звичайно виділе¬ 
на в окрему службу. В СРСР проб¬ 
леми М. досліджують у Всесоюзно¬ 
му н.-д. ін-ті гірничої геомеханіки 
і маркшейдерської справи (Ленін¬ 
град, один з філіалів ін-ту — у 
Донецьку), у Дніпропетровському 
гірничому, Донецькому політех., 
Криворізькому гірничорудному 
ін-тах тощо. 
Літ.: Федоров Б. Д., Коробченко 
Ю. В. Основи геодезии и маркшей- 
дерского дела. М., 1978; Маркшей- 
дерское дело. М., 1979; Ушаков И. Н. 
Горная геометрия. М., 1979. 

В. О. Сазонов 

МАРЛГНСЬКИЙ О. (1797—1837) 
— декабрист, рос. письменник. 
Див. Бестужев О. О. 
МАРЛО (Магіоше) Крістофер (6. 
II 1564, Кентербері — 1.УТ 1593, 
Дептфорд) — англ. поет і драма¬ 
тург епохи Відродження. Від ге¬ 
роїзації виняткової людини у дра¬ 
мі «Тамерлан Великий» (1590) 
М. переходить до розкриття тра¬ 
гічних суперечностей бунті вника- 
ін диві дуаліста в драмі «Трагічна 
історія доктора Фауста» (1589, 

вид. 1604) і до сатири на хижацтво 
лихваря в драмі «Мальтійський 
єврей» (вид. 1633). В істор. хроніці 
«Едуард II» (вид. 1594) засуджував 
феод, монархію, в трагедії «Па¬ 
ризька різня» (незакінч.) — като¬ 
лицький фанатизм. За релігійне 
вільнодумство і республіканські 
настрої убитий агентами таємної 
поліції. 
Те.: Рос. аерек л.— Сочинения. 
М.. 1961. 
Літ.: Парфенов А. Т. Кристофер Мар- 
ло. М., 1964. Б. Б. Бунич-Ремізов. 
МАРЛЯ (від франц. тагіі — сер¬ 
панок) — легка прозора бавовняна 
тканина полотняного переплетен¬ 
ня ниток. Гігроскопічна, дірча¬ 
ста. Найчастіше буває вибіленою, 
рідше — сировою. М. використо¬ 
вують як перев’язувальний мате¬ 
ріал, у швейному вироби, тощо. 
МАРМАРбШ-СІГЄТСЬКІ СУДО¬ 
ВІ ПРОЦЕСИ 1904—06 і 1913— 
14 — судові розправи австро-угор. 
уряду над селянами Закарпаття, 
які брали активну участь у нац.- 
визвольному русі, в боротьбі за 
возз’єднання з Україною і Росією. 
Однією з форм нац.-визвольної 
боротьби був масовий перехід се¬ 
лян з уніатства до православ’я. 
Одним з найбільших центрів «пра¬ 
вославного руху» стала Марма- 
роська жупа на Закарпатті. Щоб 
придушити сел. рух, австро-угор. 
уряд вдався до репресій, звинува¬ 
чуючи учасників руху в «держав¬ 
ній зраді». В лютому 1904 в Мар- 
марош-Сігеті було організовано 
суд. процес над 22 селянами, з яких 
9 було засуджено до різних стро¬ 
ків тюремного ув’язнення і сплати 
штрафу. Виступи селян відбули¬ 
ся і 1906 в ін. жупах. Проте репре¬ 
сії не спинили наростання «право¬ 
славного руху». На поч. 1912 до 
православ’я вже перейшло 30— 
35 тис. закарпатців. У відповідь 
на це австро-угор. уряд знову вла¬ 
штував у Мармарош-Сігеті суд. 
процес над 96 селянами сіл Ізи, 
Великих Лучок та ін. Процес почав¬ 
ся 29.XII 1913 й закінчився ЗЛІЇ 
1914. 32 підсудних було визнано 
винними в антиурядовій агітації 
й засуджено до різних строків 
тюремного ув’язнення і сплати 
штрафу. 
МАРМАРбШСЬКИЙ МАСЙВ — 
гірський масив у Сх. Карпатах. 
Складається з докембрійських та 
палеозойських кристалічних слан¬ 
ців і мезозойських та палеогено¬ 
вих осадочних порід. Лежить гол. 
чин. в Румунії, де представ¬ 
лений горами Марамуреш, Родна, 
Хегимаш і Бистрицькими. В межах 
України його пн.-зх. відроги — 
Чивчинські гори в Черні в. та 
Івано-Фр. областях і Рахівський 
масиь у Закарп. обл. Найвищі 
вершини — г. П’єтрос (2305 м) та 
Піп Іван Мармарошський (1944 м). 
Розчленований ущелиноподібними 
долинами річок. Схили круті, ске¬ 
лясті, вкриті широколисто-хвойни¬ 
ми лісами. На вершинах — криво- 
лісся і зрідка луки (полонини). 

К. 1. Геренчук. 
МАРМУР (лат. шагшог, від грец. 
царцосрО£, букв.— блискучий) — 
карбонатна метаморфічна гірська 
порода, яка утворилася внаслідок 
перекристалізації вапняку або до¬ 
ломіту. Складається гол. чин. з 
кальциту (90—98%). Чистий М. 
білого кольору. Домішки (кварц 
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Герб Марокко. 

МАРОККО 

Площа — 446,5 тис 
км2 

Населення — 18,У млн. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — м. Рабат 

Марокко. 
Краєвид в Атласькит 
горах. 

польові шпати, біотит, піроксени, 
гранати, графіт, гематит, лімоніт 
тощо) забарвлюють М. у рожевий, 
червоний, жовтий, коричневий, зе¬ 
лений, чорний, сірий та строкаті 
кольори. Твердість 3. Текстура 
дрібно-, середньо- та грубозернис¬ 
та. Найбільші родовища М.— в 
Італії та Греції; в СРСР є на 
Уралі, в Карелії, в Закавказзі, 
на Україні (Закарпаття, Донбас, 
Кримський п-ів). Застосовують 
в електротехніці та ін. 
М. має високі декоративні якості, 
тому ще з античності його широко 
використовують у скульптурі та ар- 
хіт. оздобленні споруд. Для скульп¬ 
тури вживають переважно білий 
М. (з жовтуватим або блакитним 
відтінком), щільний без прожилок 
і тріщин, з однорідною дрібнозер¬ 
нистою будовою, який добре полі¬ 
рується; іноді — чорний або ко¬ 
льоровий, а також мармуровий 
дрібняк. З М. виготовляють також 
худож. вироби. Найкращим М. для 
творів мист. є каррарський (Іта¬ 
лія), пароський (Греція), коел- 
гінський і баландинський (Урал) 
та ін. Укр. М. різних кольорів 
(закарпатський і кримський) ши¬ 
роко використовують для мону¬ 
ментально-декоративних робіт. 

Е. Я. Жовинський (геологія). 
МАРМУР штучний — обли¬ 
цьовувальний будівельний мате¬ 
ріал, що імітує природний мармур. 
Виготовляється у вигляді плит (де¬ 
талей) і штукатурки з гіпсових 
в'яжучих речовин або вапна та 
мармурової пудри. Поверхню М. ш. 
шліфують та полірують шліфу¬ 
вальними каменями або спец, 
прасками, нагрітими до т-ри 175— 
200° С. Ним облицьовують стіни, 
колони, пілястри тощо всередині 
приміщень. 
МАРМУРОВЕ МОРЕ — Середзе¬ 
мне море між Європою і Азією. 
На Пн. Сх. прот. Босфор сполуче¬ 
не з Чорним м., на Пд. Зх. прот. 
Дарданелли — з Егейським м. Пл. 
12 тис. км2, завглибшки до 1389 м. 
Береги переважно гористі, розчле¬ 
новані; у пн. частині багато під¬ 
водних рифів. Найбільші остро¬ 
ви — Мармара, Принцеві та ін. 
Взимку не замерзає. Солоність на 
поверхні до 26°/оо- Рибальство. 
Через М. м. проходять важливі 

мор. шляхи. Гол. порти: Стамбул, 
Ізміт (Туреччина). 
мАрна — річка на Пн. Франції, 
права прит. Сени. На М. під час 
Першої світової війни 1914—18 
5 — 12.IX 1914 відбулася битва 
між англо-франц. і нім. війська¬ 
ми, що закінчилася поразкою ос¬ 
танніх. Це був провал нім. плану 
швидкого розгрому ворога на Зх. 
фронті. 
МАРНОВГРСТВО, забобони — 
облудна віра, зв’язана з уявлен¬ 
ням про існування надприродних 
сил. М. є віра в долю, сновидіння, 
чаклунство, ворожіння, прикме¬ 
ти, пророцтва, «святі місця». Ви¬ 
никло за первіснообщинного ладу 
як вияв безпорадності людини пе¬ 
ред силами природи. В класовому 
суспільстві стало одним із знарядь 
пригноблення нар. мас пануючими 
класами. Марновірні уявлення 
входять до складу всіх реліг. си¬ 
стем. В соціалістичному суспільст¬ 
ві М., реліг. передсуди є пережит¬ 
ками минулого в свідомості й пове¬ 
дінці окремих людей. Подолан¬ 
ня проявів М.— важливе завдан¬ 
ня комуністичного виховання. 
МАРО (Матої) Клеман (23.Х1 
1496, Каор, деп. Ло — 10.ІХ 1544, 
Турін) — франц. поет. Представ- 
ник раннього Відродження у Фран¬ 
ції. За зв’язки з протестантами і 
переклади псалмів для них зазнав 
переслідувань. Помер у вигнанні. 
В поемі «Пекло» (1526), сатирич¬ 
них віршах («Жану Сер», «Брат 
Любен») висміював мораль пред¬ 
ставників феод, суспільства, ка¬ 
толицької церкви. Значне місце 
в творчості М. займають поетичні 
послання, пісні, зв’язані з фольк¬ 
лором («Пан Робен»). Поряд з 
любовною лірикою писав вірші 
громадян, звучання. Перекладав 
твори рим. поетів (Овідія, Вергі- 
лія, Марціала). Укр. мовою вірші 
М. перекладав М. Терещенко. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.« Сузір’я французької поезії, т. 1, 
К., 1971. В. І. Пащенко. 
МАРОДЕРСТВО (від франц. 
тагоисіеиг — грабіжник) — викра¬ 
дення грабіжником на полі оою 
(в т. ч. у районі, який зазнав бом¬ 
бардування або обстрілу) речей 
у вбитих і поранених, як своєї, 
так і ворожої армій. Характерне 
для солдат імперіалістич. армій, 
найманців, каральних загонів то¬ 
що. За рад. правом М. є одним з 
військових злочинів, що, відповід¬ 
но до закону (в УРСР — ст. 260 
КК УРСР), карається позбавлен¬ 
ням волі на строк від 3 до 10 ро¬ 
ків або смертною карою. 
МАРОККАНЦІ — нація, основне 
населення Марокко. Чисельність 
— 14,5 млн. чол. (1978, оцінка). 
Більшість М. говорить мароккан¬ 
ським діалектом арабської мови, 
частина — також діалектами бер¬ 
берської мови. Віруючі М.— му¬ 
су льмани-суніти. Етнічна спіль¬ 
ність М. складалася в результаті 
змішання корінних жителів бербе¬ 
рів з арабами, які проникали в 
Пн.-Зх. Африку (починаючи з 7 
ст.). Консолідації М. в націю 
сприяв нац.-визвольний рух про¬ 
ти франц. і ісп. колонізаторів 
(1912—56). Про історію, г-во і 
культуру М. див. Марокко. 
МАРОККО, Королівство Марок¬ 
ко — держава на Пн. Зх. Африки. 

На Пн. омивається водами Серед¬ 
земного м., на Зх.— Атлантичного 
ок. В адм. відношенні поділяється 
на 28 провінцій і 2 міські префек¬ 
тури. 
Державшій лад. М.— конститу¬ 
ційна монархія. Діє конституція 
1972. Глава д-ви й верховний го¬ 
ловнокомандуючий — король. За¬ 
конодавчу владу здійснює однопа¬ 
латний парламент — Палата пред¬ 
ставників (264 депутати, обирані 
строком на 4 роки), 2/3 складу 
якої обирається населенням, а V3 
— колегіями виборщиків. Уряд, 
призначуваний королем, очолює 
прем’єр-міністр. 
Природа. Більшу частину тер. М. 
займають гори, підвищені рівнини 
й плато (месети). З Пд. Зх. на Пн. 
Сх. простягається гірська система 
Атлас з найвищою точкою краї¬ 
ни — г. Тубкаль (вис. 4165 м). 
Вздовж узбережжя Алтантичного 
ок.— примор. низовинні рівнини, 
на Пд. і Пд. Сх.— піщані й ка¬ 
м’янисті ландшафти пустелі Саха¬ 
ри. Тер. країни відзначається сей¬ 
смічною активністю, бувають знач¬ 
ні землетруси. Поклади фосфори¬ 
тів, свинцевої, кобальтової, мід¬ 
ної, цинкової та залізної руд, 
кам. солі, вугілля, нафти й. газу. 
Клімат переважно субтропічний, 
на Пн.— середземноморський (пе¬ 
ресічна т-ра липня від 4-24 до 
4-28°, січня — від 4-10 до 4-12°), 
в горах — перехідний до конти¬ 
нентального. Пересічна річна кіль¬ 
кість опадів на Пн. і в горах бл. 
1000 мм, на Пд. до 200 мм. Гол. 
ріки — Мулуя, Себу, Умм-ер-Рбія. 
Більшість річок повноводні лише 
під час повені. В горах і на плато 
поширені гірсько-лісові бурі й 
сіро-коричневі грунти, в пустелях 
— скелетні, на примор. низови¬ 
нах — алювіальні. Переважають 
сухі степи, напівпустельна й пу¬ 
стельна рослинність, на середзем¬ 
номорському узбережжі — зарос¬ 
ті чагарників (маквіс). Ліси зберег¬ 
лися гол. чин. в горах і займають 
бл. 12% площі М. 
Населення. Осн. нас.—марокканці. 
Живуть також французи, іспанці, 
марокканські євреї та ін. Пе¬ 
ресічна густота нас. — понад 42 
чол. на 1 км2(1978. оцінка). Офіц. 
мова—арабська. Міське населення 
становить понад 35%. Найбільші 
міста: Касабланка, Рабат, Мар- 
ракеш, Танжер. 
Історія. В давні часи тер. сучас. 
М. населяли племена лівійців, або 
давніх берберів. У 2-му тис. до 
н. е. на узбережжі М. були засн. 
колонії фінікійців (пізніше пере¬ 
йшли під владу Карфагену). В 27 
до н. е. Пн. М. завоював Рим, у 
5 ст.— вандали, в 6 ст.— Візан- 

Видобування кобальтової руди на руд¬ 
нику Бу-Аззер. 
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тія. В 702—711 тер. М. захопили 
араби (увійшла до складу араб. 
Халіфату). В країні поширилися 
араб, мова та іслам. З 788 до поч. 
9сг. у пн.-зх. частині М. існувала 
д-ва Ідрісідів. У 10 сг. тер. М. бу¬ 
ло включено до халіфату Фати- 
мідів. З серед. 11 ст. до 60-х рр. 
13 ст. М. становило ядро д-ви Аль- 
норавгдів, згодом — д-ви Альмо- 
хадів. У 14 ст. країна розпалася 
на окремі феод, володіння. В 15 
ст. почалося проникнення в М. 
європейців (португальців та іспан¬ 
ців), які поступово оволоділи всім 
узбережжям країни. Мароккансь- 

Лгги арабських держав і Органи 
заціі африканської єдності. 

В. К. Гура. 
Політичні партії, профспілки. 
І с т і к л я л ь (< Незалежність»), 
засн. 1943. Найвпливовіша бурж. 
партія. Національний 
союз народних сил, засн. 
1959. Соціалістичний 
союз народних сил, засн. 
1974. Національне об’єд¬ 
нання незалежних, засн. 
1978. Партія прогресу і соціаліз¬ 
му Марокко, засн. 1974. Ма¬ 
рокканська спілка пра- 
ц і, засн. 1955. З а г а л ь - 

Касабланка. Панорама частини міста. 

кі племена почали боротьбу з ко¬ 
лонізаторами, що завершилася в 
кін. 16 ст. вигнанням їх з більшості 
узбережних міст. З 40-х рр. 19 ст. 
почалося збройне вторгнення у 
М. Франції та Іспанії. В 1912 було 
встановлено франц. протекторат 
над М., незначна частина М. під¬ 
пала під владу Іспанії. Тер. М. 
було поділено на франц., ісп. 
і міжнар. (Танжер) зони. Народ 
М. вів постійну боротьбу проти 
колонізаторів. У 1921 в іспан. зо¬ 
ні відбулося повстання рифсь- 
ких племен на чолі з Абд аль-Ке- 
рімом, внаслідок якого було про¬ 
голошено Рифську республіку 
(1926 була розгромлена об’єдна¬ 
ними силами Франції та Іспанії). 
Після 2-ї світової війни під тиском 
нац.-визвольного руху мароккансь¬ 
кого народу Франція та Іспанія 
1956 визнали незалежність М. То¬ 
го ж року було скасовано міжнар. 
режим Танжера (приєднано Тан¬ 
жер до М.). У 1958 М. встановило 
дипломатичні відносини з СРСР. 
У 1958 М. добилося визволення 
від ісп. панування пров. Тарфая 
1969 — Інфі. В 70-х рр. в М. заго¬ 
стрилися соціальні суперечності. 
У найбільших містах країни відбу¬ 
лися страйки, масові антиурядові 
демонстрації студентів, які було 
придушено збройними силами. Ак¬ 
тивізували діяльність опозиційні 
партії. В 1965 у Парижі було вбито 
лідера опозиц. партії Нац. союз 
нар. сил Бен-Барку. В 1971 і 1972 
в М. були спроби держ. переворо¬ 
ту, 1973 — збройні виступи опози¬ 
ції. Розуміючи необхідність екон. 
і полії реформ, король Хасан II 
1973 оголосив про проведення за¬ 
ходів. спрямованих на «мароккані- 
зацію економіки». На міжнар. 
арені М. проводить політику ней¬ 
тралітету, підтримує дружні від¬ 
носини з СРСР та ін. соціалістич. 
країнами. В 1974 між СРСР і М. 
підписано угоду про торг, співро¬ 
бітництво, 1978 — угоду про екон. 
і тех. співробітництво в галузі 
фосфатів та мор. рибальства. З 
1956 М.— член ООН. М.— член 

на спілка мароккан¬ 
ських трудящих, засн. 
1960. Демократична кон¬ 
федерація праці, засн. 
1978. 
Господарство. М.— агр. країна з 
відносно розвинутою гірничодобув¬ 
ною пром-стю. Після проголошен¬ 
ня незалежності уряд країни взяв 
курс на розвиток ряду сучас. галу¬ 
зей г-ва, зміцнення держ. сектору, 
і 1963 проводиться агр. реформа, 
створюються кооперативи. Проте 
іноз. капітал (гол. чин. Франції 
та СІЛА) продовжує посідати знач¬ 
ні позиції в економіці М. У зв’яз¬ 
ку з світовою капіталістичною кри¬ 
зою 70-х рр. у країні зросли ціни, 
інфляція та безробіття (частина 
працездатного населення змушена 
шукати роботу за кордоном). Зовн. 
заборгованість 1979 становила май¬ 
же 50% вартості валового нац. про¬ 
дукту. В с. г. зайнято 65% само¬ 
діяльного населення і створюється 
6л. 30% валового нац. продукту. 
Обробляється 7,5 млн. га землі, 
важливе значення має іригація. 
Переважає землеробство. Осн. ма¬ 
су товарної с.-г. продукції дають 
великі капіталістичні ферми, по¬ 
ряд з якими існують численні 
малопродуктивні сел. г-ва. Виро¬ 
щують гол. чин. зернові культури 
(збір, тис. т, 1978): пшеницю — 
1876, ячмінь — 2326, кукурудзу — 
390; з тех. культур — цукр. бу¬ 
ряки — 2395, бавовник — 17, 
льон, тютюн, сизаль; на вели¬ 
ких плантаціях — цитрусові (на 
експорт) — 1089, маслини — 250, 
виноград. Тваринництво має екс¬ 
тенсивний, переважно відгінно- 
пасовищний характер. Розводять 
велику рогату худобу, овець і 
кіз. Рибальство (197* — 286 тис. 
т риби). В лісах — заготівлі кори 
коркового дуба, деревини евкаліп¬ 
та, листя карликової пальми. Ви¬ 
рощування трави альфи (сировини 
для целюлозно-паперової пром-сті). 
Провідна галузь пром-сті — гірни¬ 
чодобувна. М. займає 2-е місце 
серед капіталістичних країн та кра¬ 
їн, що розвиваються, за видо¬ 

бутком ї 1-е місце за експортом 
фосфоритів. Видобувають також 
руди чорних та кольорових мета¬ 
лів, кам. вугілля, нафту й при¬ 
родний газ. З галузей обробної 
пром-сті найрозвинутіші харчосма¬ 
кова,особливо рибо-, фрукто- й ово¬ 
чеконсервна, виноробна (у 1978 ви¬ 
роблено 0,9 млн. галонів вина) та 
текст, (бавовняна, вовняна, шов¬ 
кова та ін.). Окремі підприємства 
металообробної, електротех., ав¬ 
тоскладальної, хім., взут. пром-сті. 
Нафтопереробний з-д. Вироби, це¬ 
люлози, паперу, буд. матеріалів 
тощо. Кустарні промисли. В 1978 
було вироблено 3737 млн. кВт X 
X год електроенергії. У м. Джера- 
ді з допомогою СРСР збудовано 
найбільшу в країні ТЕС. Гол. пром. 
центри — Фес, Мекнес,;Марракеш, 
Касабланка. Довж. (тис. км, 1978): 
з-ць — 1,8, автошляхів — 27.7 (у 
т. ч. з твердим покриттям — 25). 
98% зовнішньоторг. перевезень 
припадає на мор. транспорт. Осн. 
порти — Касабланка, Мохамме- 
дія, Танжер, Сафі, Рабат. Аеро¬ 
порти в Рабаті, Касабланці, Тан¬ 
жері. З М. вивозять фосфорити, 
руди кольорових металів, цитрусо¬ 
ві, рибні, овочеві та фруктові 
консерви, килими, вино, корок; 
довозять машини й устаткування, 
прокат чорних металів, нафту, 
хім. товари, прод. товари та ін. 
Гол. торг, партнери — Франція, 
ФРН, Іспанія, Італія. Розвива¬ 
ються торг.-екон. зв’язки з СРСР. 
Грошова одиниця — дірхам. За 
курсом Держбанку СРСР 100 дір- 
хамів = 16,30 крб. (жовтень 1980). 

О. К. Соловйов. 
Медичне обслуговування. В 1975 
було 23 140 лікарняних ліжок 
(13 ліжок на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 1606 лікарів 
(0,9 лікаря на 10 тис. ж.), 145 зуб¬ 
них лікарів і 535 фармацевтів. 
Лікарів готують на мед. ф-ті ун-ту 
в Рабаті і в школі медицини в Ка¬ 
сабланці. В М. в основному при¬ 
ватна система мед. обслуговування. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Згідно з законом 

МАРОККО 

Видобуток основних 
видів мінеральної 
сировини (тис. т) 

Сировина 1978 

Фосфорити, 
млн. т 19,3 
Залізна руда 57,0 
Свинцева руда 167,0 
Цинкова руда 10,0 
Марганцева 
руда (хімічна) 114,0 
Кобальтова 
руда 9 
Пірити 190,0 
Кам’яне ву 
гілля 720,0 
Нафта 24,5 
Природний 
газ, тис. мя 84,7 
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мароніти 

Марокко. Бронзова 
скульптура з Волюбі- 
піса. Римський час. 

Марокко. 
Рабат. Панорама 
частини міста. 

1963 в країні запроваджено обо¬ 
в’язкове навчання дітей віком 
від 7 до 13 років. Однак на поч. 
70-х рр. 78,6% нас. становили не¬ 
письменні. Поряд з держ. існують 
приватні школи. Строк навчання у 
поч. школі 5 років, у середній — 
7 (4 + 3). Викладання у поч. 
школі — араб, мовою, в середній — 
фактично франц. мовою. В 1977/78 
навч. р. у поч. школах налічувало¬ 
ся 1,8 млн. учнів, у серед, навч. 
закладах — 582,2 тис., у вищих 
навч. закладах — 77,4 тис. студен¬ 
тів. Вузи: Ун-т ім. Мухаммеда V 
у Рабаті (засн. 1957; 26 тис. сту¬ 
дентів); мусульм. ун-т Карауїн у 
м. Фесі (найстаріший в Африці, 
засн. 859), там же — Ун-т ім. Му¬ 
хаммеда бен Абдаллаха (засн. 
1973);Ун-т ім.Хасана II (засн. 1975) 
в Касабланці, 12 ін-тів і коледжів, 
2 школи красних мистецтв — у Ка¬ 
сабланці й Тетуані, мед. школа в 
Касабланці. Наук, заклади: Ше- 
ріфський наук, ін-т, Нац. ін-т агро¬ 
номічних досліджень, Центр наук, 
досліджень при Ун-ті ім. Мухам¬ 
меда V, усі — в Рабаті; ряд наук, 
т-в. Муніципальна б-ка в Касаблан¬ 
ці, Центр. 6-ка з архівом у Рабаті, 
6-ки ун-тів, 6-ки у містах Танжері, 
Фесі, Тетуані тощо. Музеї: антич¬ 
ний і археол. в Рабаті, Музей зброї 
у Фесі; археол., мистецтва і фольк¬ 
лору в Тетуані, музеї в Касаблан¬ 
ці й Танжері. В. 3. Клеттков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в М. виходило 8 щоден¬ 
них газет заг. тиражем понад 200 
тис. прим, та 52 ін. періодичні 
видання. Газети: араб, мовою — 
«Аль-Алям» («Прапор», з 1946), 
«Аль-Анба» («Вісті», виходить з 
1963); франц. мовою — ч Марок 
суар» («Вечірнє Марокко», з 1971), 
«Матен дю Саара» (чРанок Саару», 
3 1971), чОпіньйон» (чДумка», з 
1965), араб, і франц. мовами — 
чАль-Баян» (чМаніфест», з 1972) 
— орган Партії прогресу і соціаліз¬ 
му. Нац. інформ. агентство Магріб 
Араб Пресе засн. 1959. Радіо¬ 
мовлення і телебачення контролює 
урядова служба Марокканське ра¬ 
діомовлення і телебачення, засн. 
1962. Радіомовлення ведеться 
араб., франц., ісп., англ. і бер¬ 
берською мовами. Телебачення (з 
1962) — араб, і франц. мовами. 
Література М. існує араб., бер¬ 
берською та франц. мовами. Л-ра 
араб, класичною мовою розвива¬ 
лася в заг. руслі араб, л-ри (див. 

Арабська культура, розділ Літе¬ 
ратура), особливо під впливом 
л-ри араб. Іспанії (Андалусії). 
Значне місце займає усна нар. 
творчість на місцевому араб, діа¬ 
лекті та берберською мовою. У 
20 ст. серед арабомовних письмен¬ 
ників найвідоміші: прозаїки А. 
Бенджеллун, А. Геллаб, М. ат- 
Танджаві, драматурги X. Саїх, 
А. аль-Аладжі (на діалекті), поет 
М. аль-Халаві. З франкомовних 
письменників виділяються прозаї- 

«М і Шш М№ 

АД і г.н і-І 
Виступ фольклорного ансамблю. 

ки А. СафріуІ, Д. Шрайбі, поет і 
філософ М. Азіз Лахбабі. В кінці 
/0-х рр. з новаторськими пошука¬ 
ми в поезії виступили М. Хайред- 
дін, Т. Бенджеллун, М. Лаабі та 
ін. ^ Ю. М. Кочубей. 
Архітектура, На тер. М. зберегли¬ 
ся руїни рим. міст з залишками мо¬ 
заїки і скульптури (Волюбіліс, Та- 
муд, Тінгіс). Середньовічні міста 
складаються з чкасби» (цитаделі) 
та ч медини» (власне міста); оточені 
стінами з прямокутними в плані 
баштами. В той час споруджували 
мечеті (Карауїн у Фесі, 859, роз¬ 
ширена 956 і 1135; Кутуоія в Мар- 
ракеші, 1153; Хасана в Рабаті, 
1195), мінарети (мінарет мечеті 
Кутубія в Марракеші, 1184—99), 
фортеці (Амаргу, поблизу Феса, 
11 ст.; Тасгімут, поблизу Марра- 
кеша, 12 ст.). Збереглися пам’ят¬ 
ки 16—17 ст. (ансамбль мавзо¬ 
леїв у Марракеші, 2-а пол. 16 ст.; 
Великі мечеті в Танжері й Тетуані) 
та 18—19 ст. (брама Баб-аль-Ман- 
сур в Мекнесі, 1732; палаци Феса 
— Дар-Бата, Мекнеса — Дар-Джа- 
маї та Марракеша — Дар-аль-Мак- 
зен). У період франц. протектора¬ 
ту окремі міста М. забудовуються 
європ. кварталами (франц. арх. А. 
Прост). З 1950-х рр. споруджують 
будівлі з використанням нових буд. 
матеріалів і конструкцій (будинок 
чЛіберте» у Касабланці, 1950, арх. 
Л. Моранді; госпіталь у Рабаті, 
поч. 1950-х рр., арх. Е. Делапорт). 
Образотворче мистецтво. На тер. 
М. збереглися неолітичні наскель- 
ні зображення тварин (1-е тис. до 
н. е.), круглі кам. могильники — 
<шуші», кераміка. В 11—15 ст. на 
тер. М. склалося т. з. маврітан- 
ське мистецтво. З того часу в 
архітектурі широко застосовується 
декор, віртуозне різьблення на 
камені та стуку (алебастрова шту¬ 
катурка), мозаїка, глазурована ке¬ 
раміка, вітражі: Велика мечеть у 
Таза, 12—13 сг.; медресе Аттарін 
у Фесі, 1323—25. За середньовіч¬ 
чя великого розвитку досягло 
ткацтво, килимарство, тиснення 
на шкірі, виготовлення кераміки, 
обробка бронзи, ювелірна справа. 
Усі ці види декор.-ужиткового 
мисг. розвиваються й тепер. 

Музика М. сформувалася внаслі¬ 
док взаємовпливу муз. культур бер¬ 
берів і арабів. Муз. інструменти 
берберів: касба (флейта), арханім, 
замбр (сопілки), тамбурини — бен- 
дир (великий плоский бубон), та- 
риджа (видовжений глиняний бу¬ 
бон), ель-калаль джа та у-ер-рбаб 
(скрипки, їх замінила європ. 
скрипка). Араб, музика представ¬ 
лена мист. класичним (ала і сама) 
та народним (гриха), велике міс¬ 
це посідає реліг. музика — дикр. 
Муз. інструменти: кеманча. канун, 
рта (барабан). У М. працюють: З 
оркестри Радіо (симф., андалузь- 
кої музики, фольклорний), Нац. 
фольклорний ансамбль, консерва¬ 
торії (в Мекнесі, Танжері, Каса¬ 
бланці), Нац. консерваторія музи¬ 
ки, танцю й драм. мист.— в Раба¬ 
ті, Нац. школа музики і танцю в 
Тетуані. 
Кіно. Перші кінозйомки на тер. М. 
було здійснено 1907 іноз. режисе¬ 
рами. В 1944 в Рабаті споруджено 
кіностудію чСуссі», проте кіне¬ 
матографія була під владою іноз. 
фірм. Нац. кіновиробництво вини¬ 
кло після проголошення незалеж¬ 
ності. В 1966 в М. створено кіно- 
асоціацію (вперше в Африці). 
В 1970 відкрито кіностудію в Айн- 
Шоку (передмістя Касабланки). 
Серед фільмів: чПеремогти, щоб 
жити» (1968, реж. М. Тазі і 
А. Меснауї), «Сліди» (1970, реж. 
Хамід Беннані), «Тисяча і одна 
рука» (1972), «Нафтової війни не 
буде» (1975), «Криваве весілля> 
(1977, за п’єсою Гарсіа Лорки, 
всі — реж. С. Бен Барка), «Ель- 
Шергі, або Люта мовчанка» (1975, 
реж. М. Сміхі). 
ЛітЛ Горнунг М* Б., Уткин Т. Н. Ма¬ 
рокко. М., 1966: Луцкая Н. С. Очер- 
ки новейшей истории Марокко. М.. 
1973: Коммунистияеская партия Ма¬ 
рокко в борьбе за национальную не- 
зависимость. Материальї и документа 
1949—1958. Пер. с франц. М., 1959: 
Вирабов А. Г Марокко. Основньїе 
проблеми зкономического развития 
(1956—1972). М., 1975: Никифорова 
И. Д. Литература национального воз- 
рождения. М., 1968: Завадовский 
Ю. Н. Марокканская литература на 
арабском язьіке. В кн.с Фольклор и 
литература народов Африки. М., 
1970; Прожогина С. В. Национальньїе 
дитературм Алжира, Марокко и Ту- 
ниса. В кн.: Прожогина С. В. Фран- 
коязьічная литература стран Магри- 
ба. М., 1973; Веймарв Б., Каптерева 
Т.< Подольский А. Искусство арабских 
народов. М., 1960; Всеобщая история 
аргитектурьі, т. 8. М., 1969; Шоттен 
А. Обзор марокканскоб музики. Пер. 
с франц. М., 1967. 

МАРОНІТИ — прибічники маро- 
нітської християнської церкви, за¬ 
сновником якої, за легендою, був 
Мар Марон (4—5 ст.). Живуть 
гол. чин. у Лівані та невелики¬ 
ми групами в Сірії, Єгипті, Пн. 
і Пд. Америці, на Кіпрі. В 13—16 
ст. М визнали верховенство папи 
римського, їхня догматика близь¬ 
ка до католицької, проте вони 
зберегли старовинний сх. ритуал, 
деякі особливості культу і обря¬ 
дів. З 1954 главу М. (резиденція — 
в Лівані) призначає Ватікан. В 
70 — на поч. 80-х рр. маронітсь- 
ка буржуазія очолила боротьбу 
ліванської реакції проти нац.-пат¬ 
ріотичних сил. Див. також ст. Лі¬ 
ван (розділ Історія). 
МАРР Микола Якович [25.ХІІ 
1864 (6.Т 1865), Кутаїсі — 20.ХП 
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1934, Ленінград] — рад. філолог і 
археолог, з 1912 — акад. Петерб. 
АН (згодом — АН СРСР). Закін¬ 
чив Петерб. ун-т (1890), професор 
цього ун-ту (з 1900). Дослідив і 
опублікував оагато пам’яток вірм. 
і груз. л-р. Вивчав кавказькі (ібе¬ 
рійсько-кавказькі ) мови. Працю¬ 
вав також у галузі історії, археоло¬ 
гії (провадив, зокрема, розкопки 
Ані) та етнографії Кавказу. Побу¬ 
дував своєрідну лінгвістичну тео¬ 
рію, яку назвав яфетичною 
теорією, а пізніше —«новим учен¬ 
ням про мову», засновану на 
твердженні про спільність похо¬ 
дження всіх мов світу, структурні 
відмінності яких пояснював на¬ 
лежністю до різних стадій мов¬ 
ного розвитку, що нібито послі¬ 
довно змінюють одна одну. Ці 
положення залишилися без пе¬ 
реконливого наук, обгрунтування. 
У лінгвістичних дослідженнях М. 
використовував і факти укр. мови, 
робив спроби аналізувати її похо¬ 
дження й генетичні зв’язки з ін. 
слов’ян, і неслов’ян. мовами, але 
прийшов до хибних висновків 
(праця «Яфетичні зорі на українсь¬ 
кому хуторі», 1930, таін.). Водно¬ 
час правильно вказував на необ¬ 
хідність розробки в рад. мовознав¬ 
стві заг. проблем зв’язку мови й 
суспільства, мови й мислення. 
Ряд положень його теорії (зокрема, 
з питань мовної типології) дістав 
дальший розвиток у працях рад. 
мовознавців. М. здійснив велику 
роботу щодо вивчення мов народів 
СРСР і створення для багатьох 
з них писемності (див. Молодо¬ 
писемні мови). Нагороджений 
орденом Леніна. 
Ге.: Укр. перек л.— Вибрані тво¬ 
ри, т. 1-2. К., 1937 —38. 
Літ.: Абаев В. И. Н. Я. Марр (1864- 
1934). «Вопросм язьїкознания». 1960. 
N6 1. О. С. Мельннчук. 
маррАкЄш — МІСТО В центр, 
частині Марокко, адм. ц. пров. 
Марракеш. Вузол автомоб. шляхів, 
залізнична станція. 332,7 тис. ж. 
(1971). Найрозвинутіша харчосма¬ 
кова пром-сть (фрукто- і овоче¬ 
консервна, м’ясохолодобійна, бо¬ 
рошномельна, маслоробна). 3-д 
пластмас, підприємства буд. мате¬ 
ріалів, деревообр., текст., швейної 
галузей. Кустарне вироби, килимів 
і виробів з сап’яну, вироблення 
шкір. Ф-т мусульманського ун-ту 
Карауїк. Музей марокканського 
мист. та ін. Пам’ятки архітектури 
11—16 ст. М. засн. бл. 1070. 
МАРРАМБІДЖІ — ріка на Пд. 
Сх. Австралії, права прит. Мур¬ 
рею. Довж. 2172 км, площа бас. 
165 тис. км2. Бере початок в Авст¬ 
ралійських Альпах. Живлення пе¬ 
реважно дощове. У сухий сезон 
іноді пересихає. Є водосховище 
(Баррінджак) і ГЕС (у верхів’ї). 
В сезон дощів судноплавна. Вико¬ 
ристовують для зрошування. 
мАррі — ріка в Австралії. Див. 
Муррей. 

МАРРОКІ — крайній пд. мис Єв¬ 
ропи (36°00' пн. ш. і 5° 37' зх. д.). 
Розташований на о. Таріфа у Гіб¬ 
ралтарській прот., сполученому 
дамбою з Піренейським п-овом. 
МАРС (Май;) — у рим. міфології 
бог війни. Спочатку М. вшанову¬ 
вали як божество весни, врожаю. 
За його ім’ям названо перший мі¬ 
сяць рим. календаря — март. 

Пізніше М. ототожнили з грец. бо¬ 
гом Аресом. Його вважали батьком 
Ромула й Рема — легендарних 
засновників Рима, покровителем 
військової моці Рим. держави. 
МАРС — четверта за віддаллю від 
Сонця планета Сонячної системи, 
астр. знак <5- Рухається навколо 
Сонця по еліптичній орбіті на 
серед, віддалі 228 млн. км. Нахил 
площини орбіти М. до площини 
екліптики дорівнює 1,8°. Серед, 
швидкість руху М. по орбіті 24,2 

' * /-ОІ А* 4 А * А „Ч, 

V . X 
’ ч, 

* О 

Фотографія ділянки поверхні Марса, 
одержана космічним апаратом «Ма- 
рінер-7» 1969. 

км/с; період обертання навколо 
Сонця — 687 діб. Протистояння 
М. (див. Протистояння планети) 
відбуваються раз на два роки; 
серед них виділяються великі про¬ 
тистояння, що повторюються кож¬ 
ні 15—17 років, коли М. набли¬ 
жається до Землі на віддаль 56 
млн. км. М. обертається навколо 
своєї осі за 24 год 37 хв 22,7 с. 
Нахил площини екватора до пло¬ 
щини орбіти М. становить 25,2е, 
тому на М., як і на Землі, зміню¬ 
ються пори року. Екваторіальний 
радіус М. дорівнює 3393,4 км, 
полярний — 3375,8 км. Маса М.— 
6,423-1026 г, серед, густина — 3,97 
г/сма, прискорення сили тяжіння 
372 см/с2, друга космічна швид¬ 
кість біля поверхні М.— 5,0 км/с. 
У М. є два природні супутники — 
Фобос і Деймос. 
На М. спостерігають темні (і. з. 
моря) і світлі (материки та поляр¬ 
ні шапки) плями. Поверхня М. має 
виразний рельєф. На фотографі 
ях, одержаних з близької віддалі, 
добре видно велику кількість кра¬ 
терів (вулканічного та ударного 
походження) різних розмірів (зо¬ 
крема кратер Иіх Оіушріса висо¬ 
тою 28 км), гірських пасом та уще¬ 
лин типу каньйонів (іл. с. 380). 
Поблизу кратерів ударного похо¬ 
дження спостерігаються жолоби, 
всередині них «острови», обриси 
яких нагадують краплину сльози. 
Поверхневий шар М. дуже роз¬ 
дрібнений. Йогоосн. компонентами 
є 5Ю2, Ре203, МйО, 503, Аі203, 
СаО, Ті02. Полярні шапки скла¬ 
даються з льоду Н20 та С02. Не 
виключена наявність підгрунтово¬ 
го водяного льоду. Найвища т-ра 
поверхні дорівнює 316 К в периге¬ 
лії і 286 К в афелії, найнижча — 
бл. 150 К в районах полярних ша¬ 
пок. Осн. складова атмосфери 
М.— С02 (95% ). В невеликих кіль¬ 
костях є азот (2—3%), аргон (1 — 

2% ), пара води, кисень (0,1—0,4% ) 
і озон. Серед, т-ра в нижніх шарах 
дорівнює 210 К. Атм. тиск, залеж¬ 
но від рельєфу, змінюється від 
0,5-10“3 до 8 10“8 бар. В періоди 
спокійної атмосфери серед, швид¬ 
кість вітру на висоті 1,6 м стано¬ 
вить 2,4 м/с. Швидкість і напрям 
вітру, а також атм. тиск змінюють¬ 
ся з переходом від дня до ночі, а 
в періоди пилових бур швидкість 
вітру досягає 100—140 м/с. В ат¬ 
мосфері М. часто спостерігаються 
білі (конденсована вода) та жовті 
(пилові) хмари. В роки, що межу¬ 
ють з великими протистояннями, 
відмічаються періоди глобальних 
пилових бур. Вони починаються, 
як правило, в розпал літа в пд. 
півкулі М. В цей час пилові хмари, 
верхня . межа яких досягає 40— 
50 км, настільки щільні, що пов¬ 
ністю закривають від земного спо¬ 
стерігача деталі поверхні. На різ¬ 
них стадіях існування пилової 
хмари (тривалість якого досягає 
З—5 місяців) серед, радіус часток 
змінюється від 10 до 1 мкм. Осн. 
складовою їх є 5і02 (60 ± 10%). 
Ознак життя на М. не виявлено. 
Більшість названих даних одержа¬ 
но за допомогою рад. і амер. кос¬ 
мічних апаратів типу «Мярс», 
*Марінер>і <Вікінг>. 
Літ.: Мороз В. И. Физика планети 
Марс. М.. 1978. О. В. Мороженко. 
МАРС, метеорна автоматизована 
радіолокаційна система — багато¬ 
функціональна автоматизована ра¬ 
діолокаційна система для дослід¬ 
жень метеорів. Єдина в СРСР. 
Створена 1968 в Харкові. Див. 
Радіолокація метеорів. 
«МАРС» — назва серії рад. авто¬ 
матичних міжпланетних стан¬ 
цій (АМС) для дослідження пла¬ 
нети Марс, а також програми їх 
розробок і запусків (табл.). АМС 
«М.» забезпечили одержання но¬ 
вих наук, даних про космічний 
простір, атмосферу й поверхню 
Марса. «М.-1» (запущений 1.ХІ 
1962) передав дані про інтенсив¬ 
ність космічного випромінювання, 
напруженість магн. полів Землі 
і міжпланетного середовища, по¬ 
токи сонячного вітру, розподіл ме¬ 
теорної речовини тощо. Останній 
сеанс зв’язку зі станцією відбувся 
21.111 1963, коли вона перебувала 
від Землі на віддалі 106 млн. км. 
Станція пройшла (19.VI 1963) на 
віддалі бл. 197 тис. км від Марса 
і вийшла на геліоцентричну орбіту. 
«М.-2» і «М.-З» здійснили спіль¬ 
ний політ до Марса і були переве¬ 
дені на орбіти його штучних супут¬ 
ників відповідно 27.XI і 2.XII 
1971. До переходу «М.-З» на орбіту 
супутника від нього відокремився 
спускний апарат, який здійснив 
м’яку посадку на поверхню плане- 

/А 
Ш 1 

«МАРС» 

М. Я. Марр 

Марс. Етруська брон¬ 
зова статуетка. 4 ст. до 
н. е. Британський му¬ 
зей. Лондон. 

Міжпланетна станція 
«Марс-5». 
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«МАРС* 

Марс. Кратер ЬіЬс 
Оіушріса, 
найвищий з відомих 
V Сонячній системі. 

Дати запусків 
автоматичних 
міжпланетних 
станцій «Марс» 

«Марс-1» 
«Марс«2» 

«Марс-3» 

«Марс-4» 

«Марс-5» 

«Марс-6» 
«Марс-7» 

1.ХІ 1962 

19У 1971 
28. V 1971 

21. VII 1973 

25.УЦ 1973 

5. VIII1973 

9.УІІІ1973 

Марсель. 
Загальний вигляд 
міста. 

ти і передав відеосигнали. АМС 
«М.-4» — «М.-7» здійснили 1974 
комплексне дослідження Марса. 
«М.-4» фотографував планету з 
пролітної траєкторії. «М.-5» (мал., 
с.379),ставши штучним супутником 
Марса, передав відомості про пла¬ 
нету та п навколишній простір; з 
орбіти супутника було одержано 
високоякісні фотографії поверхні 
Марса, в т. ч. кольорові. Спускний 
апарат «М.-6» здійснив посадку 
на планету, вперше передавши да¬ 
ні про параметри атмосфери, одер¬ 
жані під час зниження. АМС 
«М.-6» і <М.-7> досліджували кос¬ 
мічний простір з геліоцентричної 
орбіти. в. Г Денисов. 
4МАРС», «Майстерня революцій¬ 
ного слова» — літ. угруповання 
дрібнобурж. правопопутницького 
напряму. Існувало 1926—29 в Киє¬ 
ві. Виникло з колишньої <Ланки>. 
В процесі соціалістичного будів¬ 
ництва всередині «М.» утворилось 
дві течії, одна з яких наближалась 
до завдань сучасності (Г. Косинка, 
Є. Плужник, Я. Савченко, Я. Ка¬ 
чура), а інша (М. Івченко, В. Підмо- 
гильний) виявляла негативне став¬ 
лення до рад. дійсності. В період 
консолідації сил рад. л-ри «М.» 
самолі кві ду вався. 

Г. Ф. Семенюк. 
МАРСЕЛЬ (Магсеї) Габрієль Оно- 
ре (7.XII 1889, Париж — 9.Х 1973, 
там же) — франц. філософ і пись¬ 
менник, засновник католицького 
екзистенціалізму. В центрі ува¬ 
ги М.— проблема буття, відобра¬ 
жена через досвід та існування ін¬ 
дивіда. В зв’язку з цим М. проти¬ 
ставляє «справжній» світ (світ «іс¬ 
нування», в якому всі відносини 
людини з навколишнім середови¬ 
щем сприймаються як особистісні) 
«несправжньому» світові «об’єк¬ 
тивності» (роз’єднаний фіз. світ), 
«таїнство» (інтуїтивне емоційно- 
етичне осягнення») — «проблемі» 
(абстрактному раціональному піз¬ 
нанню). Філософія М. відзна¬ 
чається ірраціоналізмом, антина- 
ук. спрямованістю, реакційністю 
суспільно-політ. поглядів (ідеа¬ 
лізація середньовічних відносин, 
заперечення будь-яких революц. 
дій мас). В. В. Лях. 
МАРСЕЛЬ — місто на Пд. Фран¬ 
ції. Адм. ц. департаменту Буш-дю- 
Рон. Вузол з-ць і автошляхів. 
Найбільший порт країни на березі 
Ліонської затоки Середземного м. 
поблизу гирла р. Рони, з якою 
сполучений каналом. Поблизу М., 

міверситет 
2 Новий собор Ла Мажор 

3 Старий собор Ла Мажор 
4 Церква Сем-Віитор 

5 Акваріум 

6 Музей Старого Марселя 

7 Житловий будинок (архітектор 
Яв Норбюзье) 

8 Палац Ломшан (Музей красних 

мистецтв, Музей природничої історії) 

9 Замок Іф 

у м. Маріньян, — аеропорт. 914,4 Реставрації і Другої імперії, <М.> 
тис. ж. (1975). Засн. бл. 6 ст. до була затверджена як держ. гімн 
н. е. як грец. колонія Массалія. під час Третьої республіки. В 
В 1 ст. до н. е. завойований римля- Росії і на Україні в 80—90-х рр. 
нами. З 6 ст.— у складі Франксь- 19 ст. була поширена революц. піс- 
кої держави, з 11 ст.— графства ня «Отречемся от старого мира> 
Прованс. У кін. 12 — на поч. 13 на текст П. Лаврова (опублікова- 
сг. дістав права комуни. З 1481 ра- ний 1875 в газ. «Вперед», № 12. 
зом з Провансом — під владою від 1 липня), яка виконувалася на 
франц. королів. З 18 ст.— порт мелодію «М.» й дістала назву «Ро- 
міжнар. значення. В 1921 в М. бітнича Марсельєза». В 1902 у пе- 
проходив І з’їзд Франц. компартії, реробці А. Коца виконувалась як 
М.— місто-побратим Одеси. Знач- «Пролетарська марсельєза». Пер¬ 

ший укр. переклад «М.» у 80-х рр. 
19 ст. зробив Л. Смоленський, най¬ 
поширеніший переклад — М. Во¬ 
роного. Відомі хорові обробки 
«М.» В. Верховинця, М. Леонтови- 
ча, Я. Степового. 
Літ.: Биографии песен. М., 1965. 
МАРСИЛІЯ, марсилея (Магзі- 
Ііа) — рід рослин родини марси¬ 
лієвих класу папоротеподібних. 
Невеликі багаторічні трави з пов¬ 
зучим кореневищем. Листки з 
довгим черешком і пластинкою, 
поділеною на 4 обернено-яйцевид- 
ні листочки. До 70 видів, пошире¬ 
них переважно в тропі ч. і субтро- 
піч. країнах обох півкуль, рідше в 
помірних зонах. В СРСР — 3 види, 
з них в УРСР — один: М. чо¬ 
тирилиста (М. диасігіїоііа); 
росте в стоячій воді на мілководді; 
трапляється дуже рідко (по бере¬ 
гах р. Латориці в Закарпатті). За¬ 
несена до Червоної книги Україн¬ 
ської РСР. 
МАРСо (Магсеаи) Марсель (н. 

ний пром. центр країни. Гол. 22.ІІЇ 1923, Страсбург) — франц. 
галузі пром-сті — нафтопереробна актор-мім. Працював у театрі 
(потужність заводів понад 20 млн. Ж. Л. Барро. В 1947—60 очолював 
т нафти на рік), нафтохім. і хім. власну трупу «Співдружність мі- 
(виробн. синтетичного каучуку, мів». Розвиваючи традиції міма 
пластмас, добрив тощо). Розвинута 19 ст. Ж. Б. Г. Дебюро, М. створив 
маш.-буд. (особливо суднобудуван- ліричний, ішоникнутий любов’ю 
ня, судноремонт та авіабудуван- до людей образ Біпа (центральна 
ня), буд. матеріалів, харчосмако- фігура різноманітних за сюжетом 
ва пром-сть. Портовий комплекс сцен). Кращі роботи М.— панто- 
місга включає гавань старого пор- міми «Шинель» (за М. Гоголем), 
гу, новий порт та численні міста- «Париж плаче, Париж сміється», 
супутники, розташовані гол. чин. мініатюри «Юність, зрілість, ста¬ 
на березі лагуни Бер і зат. Фос. рість, смерть», «В майстерні ма- 
Поблизу М., у місті-супутнику сок» та ін.— пройняті глибокою 
Фос,— одив з найбільших мета- життєвою правдою. В 1960 трупа 
лург. комбінатів країни, у споруд- М. розпалася, і актор виступав 
женні якого бере участь СРСР, гол. чином в ін. країнах (1961, 
працює 1-а черга (1980). Академія 1964, 1966, 1972, 1973 в СРСР. 
наук і мистецтв. Ун-т. Консерва- зокрема 1961 — в Києві), 
торія. Музеї, у т. ч. історії М. МАРСОВЕ ПОЛЕ. 1) Площа в Ста- 
красних мистецтв, у фортеці (1526 родавньому Римі на лівому березі 

1600) на о. Іф, поблизу М.— Тібру. Названа на честь бога війни 
г. зв. замок графа Монтекрісто. Марса. В центрі пл. був вівтар 
Акваріум. Бот. сад, зоопарк. Один Марса. М. п. служило для військ, 
з центрів туризму. Серед. архіт. навчань та гімнастичних вправ 
пам яток: руїни рим. укріплень, римської молоді. В часи республі- 
романо-готична церква Сен-Віктор ки (починаючи з кін. 6 ст. дон.е.) 

—15 ст.), собор Ла Мажор (роз- на м. п. проводилися нар. збори, 
почато буд-во в 12 ст.), бароккова 2) Одна з центр, площ Ленінграда, 
мерія (кін. 17 ст.), тр.іумфальна Назва, що виникла за аналогією з 
арка (1825), базиліка Нотр-Дам м. п. в Стародавньому Римі, 
деда ^аРд. житл. буд. на існує 3 1818. коли площа стала 
1600 жителів (1947—52, арх. Ле 
Корбюзье). 
«МАРСЕЛЬЄЗА» («Магзеіііаізе») 
— франц. революц. пісня, держ. 
гімн Франції. Слова і музика на¬ 
писані в 1792 в Страсбургу К. Ж. 
Руже де Лілем. Під назвою «Бойо¬ 
ва пісня Рейнської Армії» поши¬ 
рилась у респ. армії. До Парижа 
пісню приніс марсельський ба¬ 
тальйон як «Марш марсельців» 
(скорочено <М.»). «М.» звучала 
й під час революц. битв 1830, 
1848, на барикадах Паризької ко¬ 
муни 1871. Заборонена в епоху Марсове поле в Ленінграді. 
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місцем військ, парадів. На М. п.— 
пам’ятник О. В. Суворову (1799— 
1801, скульптор М. Козловський); 
поховано учасників революц. по¬ 
дій та громадян, війни, які заги¬ 
нули в Петрограді 1917—20, дея¬ 
ких парт, і військ, діячів. До ар- 
хіт. ансамблю М. п. входять: Мар¬ 
муровий палац (тепер Ленінгр. 
філіал центр, музею В. 1. Леніна; 
1768—85, арх. А. Рінальді), Пав- 
ловські казарми (тепер будинок 
чЛененерго»; 1817—20, арх. В. 
Стасов), Інженерний замок (1797— 
1800: арх. В. Бренна й В. Баже- 
нов), Літній сад і Михайлівський 
сад. У 1917—19 в центрі М. п. 
встановлено пам’ятник < Борцям ре¬ 
волюції» (арх. Л. Руднєв, урочисті 
написи за текстом А. В. Луначар- 
ського), 1920—23 посаджено пар¬ 
терний сад (арх. 1. Фомін). 3) Пло¬ 
ща в Парижі на лівому березі Се¬ 
ни. Наслідувала назву римської. 
В 2-й пол. 18 ст.— місце військо¬ 
вих навчань. В роки Великої 
франц. революції — місце нар. 
демонстрацій і свят, згодом — 
військ, парадів. З 1867 на тер. 
М. п. розташовувалися всесвітні 
та міжнар. виставки. На честь 
всесвітньої виставки 1889 на М. п. 
було споруджено Ейфелеву башту. 
МАРТЕН (Магііп) П’єр [18.УІІІ 
1824, Бурж, деп. Шер — 25 (?).У 
1915, Фуршамбо, деп. Ньєвр] — 
франц. металург. Після закінчен¬ 
ня гірничої школи працював на 
металург, з-ді свого батька; 1854— 
83— директор металург, з-ду. За¬ 
пропонував (1864) спосіб одержан¬ 
ня литої сталі у регенеративних 
полуменевих печах, названих за 
його ім’ям мартенівськими печа¬ 
ми. Мартенівський процес широко 
використовують у металургії з 
70-х рр. 19 ст. 
МАРТЕН ДЮ ГАР (МагПп сій 
Сагсі) Роже (23.III 1881, Нейї- 
сюр-Сен — 23.VIII 1958, Беллем) — 
франц. письменник. Друкуватися 
почав 1909. В романі <Жан Бару а» 
(1913) викривав релігію, утверджу¬ 
вав ідеали демократії. В багато¬ 
томному романі чСім’я Тібо» (1922 
—40; Нобелівська премія, 1937) 
відображено події сусп., політ, й 
духовного життя Франції 1-ї тре¬ 
тини 20 ст. Автор роману < Стара 
Франція» (1933), < Автобіографіч¬ 
них і літературних спогадів» (1955). 
В роки 2-ї світової війни прихиль¬ 
но ставився до Руху Опору. 
Те.і Рос. перекл.— Старая Фран- 
ция. М., 1936: Жан Баруа. М.. 1958: 
Семья Тибо, т. 1—2. М., 1972. 
Літ.: Овруцька І. Роже Мартен дю 
Гар. «Всесвіт», 1958. № 6; Наркирьер 
Ф. Роже Мартен дю Гар. М.. 1963; 
Паевская А. В. Роже Мартен дю Гар. 
БиблиогоасЬический указатель. М., 
1958. Т. Т. Духовний. 

МАРТЕНІВСЬКА ПІЧ — полу- 
менева піч, що в ній чавун і стале¬ 
вий брухт переплавляють на мар¬ 
тенівську сталь. Перша М. п. 
стала до ладу 1865 у Франції, в 
Росії — 1870 на Сормовському з-ді. 
Наприкінці 19 ст. такі печі почали 
діяти на Україні. Розрізняють М. 
п. стаціонарні (найпоширеніші) і 
хитні. Верхня частина стаціонар¬ 
ної М. п. (мал.) складається з ро¬ 
бочого простору, викладеного ос¬ 
новним або кислим вогнетривким 
матеріалом, і правої та лівої голо¬ 
вок. В робочому просторі печі при 
т-рі до 1800° С і вище проводять 

плавку. Головками в цей простір 
надходять рідке або нагріте до 
1000—1200° С газоподібне паливо 
та повітря, а з нього відводять про¬ 
дукти горіння. Вихідні тверді ма¬ 
теріали (чавун, сталевий брухт, за¬ 
лізну руду, флюси тощо) заванта¬ 
жують у піч завалювальними ма¬ 
шинами через вікна у передній 
стінці. Через ці ж вікна звичайно по 
жолобу заливають, використовую¬ 
чи мостові крани, рідкий чавун. В 
нижній частині М. п. є: регенера- 

1 2 

Стаціонарна мартенівська піч: 
і — робочий простір; 2 — склепіння; 
З — головка; 4 — шлаковик; 5 — ре¬ 
генератор; 6 — під; 7 — отвір, через 
який випускають розплавлений шлак; 
8 — отвір, через який випускають роз¬ 
плавлену сталь; 9 — завантажувальне 
вікно (стрілками показано напрям 
руху повітря і газоподібного палива). 

тори (1—2 пари) для підігрівання 
повітря і газоподібного палива; 
шлаковики (1—2 пари), де осад¬ 
жуються частинки шлаку і пил з 
димових газів; канали, по яких під¬ 
водять паливо і повітря, а також 
клапани, якими змінюють напрям 
їхнього руху. Робочий простір хит¬ 
ної М. п. являє собою металеву 
жорстку коробку (викладену вог¬ 
нетривкою цеглою),що нахиляється 
під час випуску сталі і шлаку. 
Як газоподібне паливо в М. п. ви¬ 
користовують здебільшого природ¬ 
ний чи коксовий газ, суміш коксо¬ 
вого і доменного газів, як рідке — 
мазут. Для інтенсифікації горіння 
палива та окислювальних процесів, 
що відбуваються в розплавленому 
металі, в М. п. вдувають кисень 
(див. Дуття в техніці). М. п. 
обладнують контрольно-вимірю¬ 
вальною апаратурою, якою не тіль¬ 
ки контролюють дію печі, а й авто¬ 
матично підтримують заданий теп¬ 
ловий режим в різні періоди плав¬ 
ки. Створено модернізовану ста¬ 
леплавильну піч з двома робочи¬ 
ми просторами (двованну піч), в 
якій теплом відхідних газів, що 
утворилися при продуванні роз¬ 
плавленого металу киснем, нагрі¬ 
вають вихідні тверді матеріали, 
розміщені в сусідньому робочому 
просторі. її продуктивність в 2—4 
рази вища, ніж звичайної М. п., 
а витрата палива в 10—15 раз мен¬ 
ша. Місткість звичайної М. п. 
досягає 900 т, продуктивність пе¬ 
ревищує 0,7 млн. т сталі на рік. 
М. п.— один з металургійних агре¬ 
гатів, що їх застосовують у дуп¬ 
лекс-процесі. Назва — від імені 
П. Мартена. Див. також Марте¬ 
нівське виробництво. 

В. 1 .Баптизманський, Є. і. Ісаєв, 
МАРТЕНІВСЬКА СТАЛЬ — 
сталь, що її виплавляють з марте¬ 
нівського чавуну і сталевого брухту 

в мартенівських печах. Містить 
0,010—0,040% 5, 0,010—0,040% 
Р і 0,003—0,008% N. За способом 
виплавлення (див. Мартенівське 
виробництво) розрізняють М. с. 
кислу і основну; за хім. складом — 
вуглецеву сталь, низьколеговану 
і леговану сталь. З М. с. виготов¬ 
ляють шестерні, вали, пружини, 
ресори тощо. 
МАРТЕНІВСЬКЕ виробнйц- 
ТВО — виробництво сталі в марте- 
нівських печах; галузь чорної ме¬ 
талургії. Набуло поширення з кін¬ 
ця 19 ст. спочатку у Франції і 
Росії, а пізніше в ін. країнах. 
Одним з перших підприємств, де 
застосовано мартенівську виплав¬ 
ку сталі, був Олександрівський 
з-д у Катеринославі (тепер з-д ім. 
Петровського у Дніпропетровську). 
Вихідні матеріали (шихта), ви¬ 
користовувані в М. в., склада¬ 
ються з металевої (чавуну рідкого 
і твердого, сталевого брухту, роз¬ 
кислювачів і легуючих елементів) 
і неметалевої частин (залізної ру¬ 
ди, мартенівського агломерату і 
флюсів). Доставлені у мульдах 
тверді матеріали завантажують у 
піч завалювальними машинами, 
нагрівають, після чого в піч зали¬ 
вають рідкий чавун. При плавлен¬ 
ні матеріалів інтенсивно окислю¬ 
ються домішки (насамперед, фос¬ 
фор, кремній, марганець) і утво¬ 
рюється шлак, а в період кипіння, 
що супроводиться окисленням 
вуглецю, метал набуває заданого 
хім. складу. Далі метал піддають 
розкисленню і в разі потреби — 
легуванню. З печей сталь випуска¬ 
ють у ковші, її розливають у вилив¬ 
ниці або на установках безперерв¬ 
ного лиття (див. Безперервне роз¬ 
ливання сталі). Залежно від скла¬ 
ду вогнетривких матеріалів, якими 
викладено робочий простір печі, 
мартенівський процес буває основ¬ 
ний (найпоширеніший) і кислий. 
За складом металевої частини ви¬ 
хідних матеріалів у М. в. розріз¬ 
няють процеси: скрап-рудний (най¬ 
поширеніший, переробляють 50— 
70% рідкого чавуну і 50—30% ста¬ 
левого брухту), скрап-процес (ви¬ 
хідними матеріалами є твердий 
чавун і сталевий брухт), рудний 
(переробляють в основному рід¬ 
кий чавун) і карбюраторний (як 
осн. вихідний матеріал використо¬ 
вують сталевий брухт). Інтенсифі¬ 
кація М. в. пов’язана з використан¬ 
ням кисню, з застосуванням дуп¬ 
лекс-процесу. В СРСР проблеми 
М. в. досліджують, зокрема, в 
їн-ті металургії ім. О. О. Байкова 
АН СРСР, Центр, н.-д. ін-ті чорної 
металургії ім. І. П. Бардіна (обид¬ 
ва в Москві), в Дніпропетровсь¬ 
кому металургійному інституті, 
Чорної металурги інституті 
(Дніпропетровськ) тощо. До під¬ 
приємств з розвинутим М. в. на¬ 
лежать Ждановський металургій¬ 
ний завод імені Ілліча, ждановсь¬ 
кий металургійний завод <Азов- 
стальь імені Серго Орджонікідзе, 
<Запоріжстальь, Кузнецький, Ма¬ 
гнітогорський металург, комбінати 
та ін. Ефективнішим порівняно з 
М. в. є киснево-конверторний про¬ 
цес вироби, сталі. 
Літ.: Металлургия стали. Мартеновс- 
кий процесе. М.. 1961; Металлургия 
стали. М., 1973. 
В. 1. Баптизманський, Є. І. Ісаєв. 

МАРТЕНІВСЬКЕ 
ВИРОБНИЦТВО 

Р. Мартен дю Гар. 

М. Марсо в .образі 
Біпа. 

Марсилія чотирилиста. 
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МАРТЕНІВСЬКИЙ 
ЧАВУН 

Мартенсит. Мікро¬ 
структура (збільшено 
в 200 раз). 

Мартин звичайний. 

Мартишка зелена. 

МАРТЕНІВСЬКИЙ чавун — 
чавун, шо його переробляють на 
мартенівську сталь у мартенів¬ 
ських печах; вид переробного ча¬ 
вуну. Містить, крім заліза і вуг¬ 
лецю, кремній (^ 0,5—1,3%), мар¬ 
ганець (<0,5—2,0), фосфор (0,02— 
2,0) і сірку (0,01—0,06%). Розріз¬ 
няють М. ч.: коксовий, фосфори¬ 
стий і високоякісний; для кислого 
(^ 0,02—0,06% Р, 0,015—0,025% 
5) і основного (до 0,2—0,3% Р) 
мартенівського процесу. 
М А Р Т Е Н С Федір Федорович 
їФрідріх Фромгольд, 15 (27).VIII 
1845, Пярну, тепер Ест. РСР — 
7 (20).УТ 1909, Петербург] — рос. 
юрист і дипломат, фахівець у га¬ 
лузі міжнар. права та історії дип¬ 
ломатії. В 1867 закінчив Петерб. 
ун-т. У 1873—1905 — професор цьо¬ 
го ун-ту. Був представником Росії 
на міжнар. конференціях: Брюс¬ 
сельській 1874, Гаагських 1893, 
1894, Гаагських конференціях ми¬ 
ру 1899, 1907, арбітром постійної 
палати Третейського суду в Гаазі. 
У 1884 обраний президентом Ін¬ 
ституту міжнародного права. М.— 
автор багатьох праць. Головні з 
них: двотомний систематичний 
курс «Сучасне міжнародне право 
цивілізованих народів», 15-томне 
«Зібрання трактатів і конвенцій, 
укладених Росією я іноземними 
державами». 
МАРТЕНСЙТ — 1) Структурна 
складова сталі, що являє собою 
пересичений твердий розчин вуг¬ 
лецю в альфа-залізі низькотемпера¬ 
турної модифікації. Утворюється з 
аустеніту під час гартування 
сталі. Загартовані сталі з структу¬ 
рою М. (мал.) відзначаються висо 
кими міцністю і твердістю. їхню 
пластичність підвищують, вдаю¬ 
чись до відпуску металу. М. є 
основною структурною складовою 
багатьох залізовуглецевих спла¬ 
вів. зокрема високоміцного чаву¬ 
ну, мартенситностаргючоі сталі. 
2) Структурна складова кристаліч¬ 
них твердих тіл (чистих металів, 
твердих розчинів на їхній основі, 
інтерметалевих сполук), що яв¬ 
ляє собою низькотемпературну по¬ 
ліморфну модифікацію. Виникає 
внаслідок специфічного фазового 
перетворення (див. Мартенситнг 
перетворення, Поліморфізм). Має 
вигляд окремих кристалів з фор¬ 
мою голок, пластинок і лінз. Наз¬ 
ва — від імені нім. металознавця 
А. Мартенса (1850—1914). 
МАРТЕНСЙТНІ ПЕРЕТВбРЕН- 
НЯ — перетворення в кристалічно¬ 
му твердому тілі при низькій тем¬ 
пературі, внаслідок яких з його 
вихідної фази утворюється мар- 
генситна фаза з новою кристаліч¬ 
ною граткою. Зумовлюються упо¬ 
рядкованим переміщенням атомів 
(або молекул) від вихідної фази 
до зародка мартенситу. Спосте¬ 
рігаються в сталях (напр., висо¬ 
коміцних), в чистих металах, ме¬ 
талевих сплавах (мідь — алюмі¬ 
ній, мідь— кремній тощо) і мінера¬ 
лах. Найповніше вивчені в сталях, 
яким при гартуванні надають 
високої міцності і твердості. Ле¬ 
жать в основі пам'яті форми 
ефекту. 
МАРТЕНСИТНОСТАРГЮЧА 
СТАЛЬ — сталь, що її висока міц¬ 
ність зумовлена перетворенням 
аустеніту на мартенсит і подаль¬ 

шим його старінням; різновид висо¬ 
коміцної сталі. Належить до без- 
вуглецевих сталей (0,03% С), ос¬ 
новою її є залізо, леговане ніке¬ 
лем (6—20%). Старіння М. с. 
(див. Старіння металів) відбу¬ 
вається в інтервалі т-р 350—650° С 
при додатковому легуванні сталі 
титаном, молібденом, алюмінієм, 
вольфрамом та ін. елементами. До¬ 
даючи до М. с. хром (10—14%) 
підвищують її корозійну стій¬ 
кість. Оптимальні мех. властивос¬ 
ті М. с. набуває після гартуван¬ 
ня (від т-ри 820—920° С) і старін¬ 
ня (при т-рі 480—520° С) протя¬ 
гом 2—4 год. У М. с. мала чутли¬ 
вість до концентраторів напру¬ 
жень (напр., мікротріщин), високі 
пружні властивості, її можна лег¬ 
ко зварювати і штампувати, ви¬ 
роби з неї довговічні. М. с. засто¬ 
совують у машино- і приладобу¬ 
дуванні, авіац. і кріогенній техні¬ 
ці, хімічній промисловості тощо. 

М. Д. Перкас. 

МАРТЙН (Ьагиз) — рід птахів 
родини мартинових. 
Довжина тіла до 80 см, маса до 
2,5 кг. Дзьоб вкритий роговим чох¬ 
лом, наддзьобок загнутий донизу 
гачком. Передні пальці з’єднані 
повністю плавальними перетинка¬ 
ми. Оперення спини сизе або сіру¬ 
вато-чорне, черевця — біле. Моно- 
гами (див. Моногамія у тварин). 
У кладці 3 строкатих яєць; насид¬ 
жують самець і самка протягом 
23—33 діб. Всеїдні. 35 видів, по¬ 
шир. по всьому світу на узбереж¬ 
жях та о-вах морів, по берегах рік 
і озер. В СРСР — 17 видів, у т. ч. 
в У РСР — 9, серед них — М. зви¬ 
чайний^ (Ь. гісііЬипсіиз), М. чорно¬ 
головий (Ь. теїапосерЬаІиз), мор¬ 
ський голубок (Ь. £епеі). М. ре¬ 
ліктового (Ь. геїісіиз) та М. буро- 
голового (Ь. ЬгиппісерЬаІиз) зане¬ 
сено до Червоної книги СРСР. Ви¬ 
копні рештки М. відомі з олігоце¬ 
ну. Л. О. Смогоржевський. 

МАРТЙН з Журавиці (бл. 1422, 
Журавиця, тепер Пшемисльське 
воєводство ПНР — до 1.VIII 1453, 
Краків) — польс. математик, аст¬ 
роном та лікар, один з творців 
краківської астрономічної школи. 
Навчався в ун-тах Кракова, Пра¬ 
ги, Ліпська (Лейпціга), Падуї та 
Болоньї. Професор Краків, ун-ту 
з 1450. М.— автор праць з астро¬ 
номії, астрології, математики, ме¬ 
дицини, метеорології та мовознав¬ 
ства; видавав астрологічний жур¬ 
нал. М. займався теорією руху 
планет, теорією дробів, користу¬ 
вався тригонометричними відно¬ 
шеннями в сучас. вигляді. На 
створеній М. кафедрі Краків, 
ун-ту, що мала астрономо-матем. 
ухил, навчалися також вихідці 
з У країни. 
Літ.: Матвіїпгав Я. О. Мартин з 
Журавипі. К.. 1969. 

Я. О. Матеїішин. 

МАРТЙНЕНКО Іван Іванович 
(н. 21.Х 1924, с. Хрестище, тепер 
Слов’янського району Донецької 
обл.)— укр. рад. вчений в галузі 
електроавтоматизації с. г., чл.- 
кор. ВАСГНІЛ (з 1970). Член 
КПРС з 1948. В 1955 закінчив 
Моск. ін-т механізації і електри¬ 
фікації с. г. В 1955—56 — викла¬ 
дач Мелітопольського ін-ту меха¬ 
нізації с. г. В 1957—62 — наук, 
співробітник Укр. н.-д. ін-ту меха¬ 

нізації і електрифікації с. г. З 
1962 працює в Укр. с.-г. академії. 
Основний напрям наукових праць 
— електромоделювання процесів 
і об’єктів с.-г. виробництва, роз¬ 
робка автоматизованих систем ке¬ 
рування технологія, процесами в 
с. г. із застосуванням ЕОМ. 

В. С. Гапоненко. 
МАРТЙН ІВСЬКИИ СКАРБ - 
скарб ювелірних виробів 6—7 ст. 
Знайдений 1909 в с. Мартинівці 
(тепер Канівського р-ну Черкас, 
обл.). Скарб містить 55 срібних, 

Речі а Мартинівського скарбу. 

почасти позолочених предметів: 
пальчасту фібулу (застібку), ча¬ 
стини оздоблення поясів з тамга- 
ми, що схожі на князівські знаки 
часів Київ. Русі, жіночі прикраси, 
фігурки людей і коней тощо. 
Фігурки людей зображають вуса¬ 
тих безбородих чоловіків з дов¬ 
гим волоссям, в сорочках з довги¬ 
ми рукавами і довгих штанях. 
Деякі дослідники вбачають у цих 
фігурках зображення давніх сло¬ 
в’ян. Речі з М. с. зберігаються в 
Історичному музеї У РСР. 
МАРТЙНОВ Леонід Миколайо¬ 
вич [9(22). V 1905. Омськ— 21.VI 
1980, Москва] — рос. рад. поет. 
Друкуватися почав 1921. Нариси 
кінця 20-х — поч. 30-х рр. увійшли 
до книги «Грубий корм» (1930). 
їстор. минулому Сибіру присвяче¬ 
ні поеми-повіст.і «Патрик» (1935), 
«Тобольський літописець» (1937), 
«Домоткана Венера» (1939) та ін. 
Художньо-істор. нариси у прозі 
«Фортеця на Омі» (1939) і «Повість 
про Тобольське воєводство» (1945). 
Романтична лірика — зб. «Луко¬ 
мор’я», «Ерцинський ліс» (обид¬ 
ві — 1945). У роки Великої Віт- 
чизн. війни писав агітаційно-пат¬ 
ріотичні вірші та нариси. Повоєн¬ 
на лірика насичена соціальними 
та філос. проблемами (зб. «Вірші>. 
1955: «Первородство», 1965: «Го¬ 
лос природи», 1966, та ін.). З 50-х 
рр. виступав як поет-перекладач 
(зб. «Поети різних країн», 1964). 
Зб. віршів «Гіперболи» (1972) удо¬ 
стоєна 1974 Держ. премії СРСР. 
Нагороджений 3 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. 
Те. г Собрание сочинений, і. 1—3. 
М., 1976—77. М. М. Радеиька. 

МАРТЙНОВ Микола Васильо¬ 
вич [н. 13 (26). IV 1910, Москваї — 
рад. держ. і партійний діяч, Герой 
Соціалістичної Праці (1980). Член 
КПРС з 1932. Н. в робітн. сім’ї. 
В 1929—32 навчався в Моск. енер- 
гетич. ін-ті. В 1934—41 —працю¬ 
вав на з-дах оборон, пром-сті. В 
1941—57 — заст. наркома боєпрн- 
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пасів, заст. міністра тракторного 
і с.-г. машинобудування СРСР. З 
1957 працював в Узб. РСР. У 1962 
—64 — секретар ЦК Компартії 
Узбекистану. В 1964—65 — заст. 
голови Раднаргоспу СРСР — мі¬ 
ністр СРСР. У 1965—76 — перший 
заст. голови, з 1976 — голова Держ. 
к-ту Ради Міністрів СРСР (з 
1978 — Держ. к-ту СРСР) по ма¬ 
тері ально-гех. постачанню, одно¬ 
часно з 1976 — заст. Голови Ради 
Міністрів СРСР. У 1961—66 — 
член Центр, ревізійної комісії 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 6—10-го скликань. Держ. 
премія СРСР. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
МАРТЙНОВ Олександр Євстафі- 
йович [8 (20). VII 1816, Петербург— 
16 (28).VIII 1860, Харків, похова¬ 
ний в Петербурзі] — рос. актор, 
один із засновників сценічного реа¬ 
лізму в рос. театральному мистец¬ 
тві. В 1827—35 навчався в Петерб. 
театр, уч-щі. З 1836 працював у 
Александринському театрі в Пе¬ 
тербурзі. Ролі: Хлестаков, Подко- 
льосін («Ревізор», «Одруження» 
Гоголя), Тихон, Коршунов («Гро¬ 
за», «Бідність не порок» О. Ост- 
ровського), Синичкін («Лев Гу- 
рич Синичкін» Д. Т. Ленського), 
Мошкін («Холостяк» Тургенєва) 
та ін. В 1859 діячі рос. літератури 
влаштували на честь артиста при¬ 
йом, на якому був присутній і 
Т. Г. Шевченко. Виступав на Ук¬ 
раїні — в Києві (1843). Харкові 
та Одесі (1860). 
МАРТЙНОВИЧ (Магтіпоуісз) 
Ігнац (22.VII 1755, Пешт — 20^ 
1795, Була) — угор. революціонер, 
філософ. Був професором у Буда¬ 
пешті, семінарії в Бродах, Львів, 
ун-ті. Під впливом Великої франц. 
революції створив 1794 таємні 
орг-ції «Т-во реформаторів» і «Т-во 
волі і рівності», які очолили рух 
дворянських революціонерів за 
створення збройним шляхом неза¬ 
лежної угор. парламентарної рес¬ 
публіки. Після розгрому т-в у лип¬ 
ні 1794 М. і 6 ін. їхніх керівників 
було віддано до суду і страчено. 
МАРТИНбВИЧ Порфирій Дени¬ 
сович [24.11 (7.ІІІ) 1856, с. Костян- 
гинівка, тепер Сахновщинського 
р-ну Харків, обл.— 15.XII 1933, 
Красноград Харків, обл.] — укр. 
живописець і графік. В 1873—80 
навчався в петерб. АМ у П. Чи- 
стякова. Творчий шлях почав 
з малюнків до «Енеїди» І. Котля¬ 
ревського (1873—74), на яких зо¬ 
бразив античних героїв у вигляді 
су час. йому полтавчан. Під час 
літніх канікул (1875—80) М. ви¬ 
вчав побут укр. села, створив гале¬ 
рею портретів селян з с. Вереміїв- 
ки на Золотонощині (О. Буштрими- 
хи, П. Тарасенка, обидва — 1875; 
Ф.Мигаля, 1880; Г. Гончара, 1879), 
поміщиків, управителів, дяків 
(П. Ілляшенка, М. Тукалевського, 
обидва — 1877—80: «Дяк») з гли¬ 
бокими соціальними характерис¬ 
тиками зображених. Автор жанро¬ 
вих картин — «Казенка» (ескіз, 
1879), «У волосного пристава» 
(1879), «Баби печуть хліб» (1877— 
80). Праці з фольклору та етногра¬ 
фії. Твори М. зберігаються в 
ДМУОМ, Харків, худож. музеї 
таін. За ініціативою М. в Красно- 
граді було яасн. Краєзнавчий му¬ 

зей. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 320—321. 
Літ.: Сластіон О. Спогади про ху¬ 
дожника П. Мартиновича. X., 1931; 
Таранущенко С. А. П. Д. Мартинович. 
К., 1958. ^ £*. В. Чернова. 
МАРТИНСЗВСЬКИИ Володимир 
Сергійович [9 (22). V 1906, Моск¬ 
ва — 2.VIII 1973, Одеса] — укр. 
рад. вчений у галузі технічної тер¬ 
модинаміки та холодильної техні¬ 
ки, доктор тех. наук (з 1950), про¬ 
фесор (з 1951), засл. діяч науки 
і техніки У РСР (з 1966). Член 
КПРС з 1939. Закінчив (1930) 
Одеський політех. ін-т. В 1933— 
47 викладав у вузах Одеси і Ба¬ 
ку, 1948 — /3 (з перервами) — 
ректор Одеського технологічного 
ін-ту холодильної пром-сті (1956— 
58 — керівник групи рад. вчених 
у Бомбейському технологічному 
ін-ті, 1960—64 — заст. директора 
департаменту освіти ЮНЕСКО). 
Осн. праці — з термодинамічного 
аналізу необоротних втрат, опти- 
мізації газових циклів, методів 
одержання штучного холоду тощо. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. С. 3. Жадан. 
МАРТИН ЙЖ Влас Захарович 
[н. 10 (22).ІІ 1896, Брест] — укр. 
рад. гігієніст, професор (з 1948), 
засл. діяч науки У РСР (з 1966). 
Член КПРС з 1952. В 1924 закін¬ 
чив Харків, мед. ін-т. У 1934—41 
працював у Харків., а з 1943 — у 
Київ, ін-ті вдосконалення лікарів. 
З 1946 — у Львів, мед. ін-ті. Праці 
М. присвячені вивченню діяння на 
організм факторів зовн. середови¬ 
ща в умовах населених місць то¬ 
що Нагороджений орденом «Знак 
Пошани». 
МАРТИ РОЛ <ЗГ [від грец. дарто£ 
(царторос;) — мученик і Хбуое — 
слово, розповідь] — 1) Збірник 
церковних оповідань про християн¬ 
ських «святих» і «мучеників за 
віру». 2) Переносно — пере¬ 
лік осіб, що зазнали гонінь, чи 
утисків, або перелік померлих. 
МАРТЙТ — мінеральна речови¬ 
на, продукт перетворення магне¬ 
титу на гематит (псевдоморфоза). 
Зерна М. мають кристалічну фор¬ 
му магнетиту, а хім. склад і фіз. 
властивості — гематиту. Найбіль¬ 
ші родовища в СРСР (див. Криво¬ 
різький залізорудний басейн, Кре¬ 
менчуцький залізорудний район, 
Курська магнітна аномалія) і 
СІЛА. М.— важлива залізна руда. 
мАртич Юхим Маркович 
[справж. прізв., ім’я та по батько¬ 
ві — Фінкельштейн Мордух Шає- 
вич: н. 15 (28).VI 1910, Київ] — 
укр. рад. письменник. Член КПРС 
з 1940. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив у Києві Укр. ін-т 
лінгвістичної освіти (1933). Дру¬ 
кується з 1930. Окремими видан¬ 
нями вийшли книги повістей, опо¬ 
відань, нарисів: «Школа життя» 
(1939), «Наталія Михайлівна Уж- 
вій» (1940), «Повість про народно¬ 
го артиста» (1954), «Канівські ве¬ 
чори» (1973), «Старий театральний 
квиток» (1974), «Тепло рідного 
дому» (1976) та ін. Виступає як 
драматург, публіцист. 
Те.: Добридень, усмішко. К., 1978; 
Рос. перек л.— Под киевскими 
тополями. К.. 1972. 

М. П. Тараненко. 
МАРТЙШКА (СегсоріїЬесиз) — 
рід нижчих вузьконосих мавп 

підрод. мартишкових. Тіло тонке, 
струнке (довж. 32—87 см, маса 
1—10 кг), хвіст довгий, дорівнює, 
а іноді й перевищує довж. тіла, 
морда коротка, є защічні міш¬ 
ки, задні кінцівки трохи дов¬ 
ші від передніх, сідничні мозолі 
помірно розвинені. Волосяний по¬ 
крив м’який, різноманітно і яскра¬ 
во забарвлений. Понад 25 видів, 
пошир, у тропіч. лісах Африки, з 
них найвідоміші М.: зелена (С. 
заЬаеиз), блакитнолиця (С. серЬиз), 
червона (С. егуїЬгопоІі), діана 
(С. біапа) та ін. М.— денні твари¬ 
ни, живуть стадами (ЗО—50, іноді 
до 200 особин), спритно лазять по 
деревах. Живляться ягодами, пло¬ 
дами, корінням і молодими пагона¬ 
ми рослин. Самка після бл. 7-місяч- 
ної вагітності народжує 1 маля. 
Тривалість життя до 40 років. М. 
часто утримують у зоопарках. 

Г. П. Зіневич. 

МАРТІ (Марті-і-Перес; Магії у 
Регег) Хосе Хуліан (28.1 1853, Га¬ 
вана — 19.V 1895, Дос-Ріос, про¬ 
вінція Ор’єнте)—кубинський пись¬ 
менник, політ, діяч, керівник нац.- 
визв. боротьби кубинського народу 
проти ісп. колонізаторів. Нац. ге¬ 
рой Куби. В 1870 за революц. ді¬ 
яльність заарештований і висла¬ 
ний до Іспанії. З 1875 перебував у 
Мексіці, Гватемалі, Венесуелі. По¬ 
вернувся на Кубу 1879, але за 
участь у підготовці антиісп. пов¬ 
стання знову висланий з Куби. В 
1880—95 — кореспондент латино- 
амер. газет уоСША. В 1892 засну¬ 
вав у Нью-Йорку газ. «Патріа» 
(«Батьківщина») — центр, орган 
Кубинської революц. партії, одним 
з організаторів (1892) і керівником 
якої він був. Активно готував нац.- 
визв. повстання на Кубі. Для без¬ 
посередньої участі в ньому прибув 
туди в квітні 1895. Загинув у бою 
з ісп. військами. Соціально-політ. 
переконання М. мають яскраво 
виражений революц.-демократич- 
ний характер. Основою суспільно¬ 
го розвитку він вважав діяльність 
народних мас. Перший літ. твір — 
пройнята патріотично-визв. духом 
істор. драма «Абдала» (1869). 
36-ки віршів «Ісмаелільо» (1882), 
«Прості вірші» (1891), «Вільні 
вірші» (вид. 1913) поєднують 
інтимну лірику з революц.-виз¬ 
вольними мотивами. Автор ро¬ 
ману «Згубна дружба» (1885), 
п’єс «Перелюбниця» (1874), «За 
любов платять любов’ю» (1875). 
В публіцистичних працях «Ка¬ 
торжна в’язниця на Кубі» (1871), 
«Іспанська Республіка і кубинська 
революція» (1873), «Північноаме¬ 
риканські сцени» (1881—91) ви¬ 
ступав проти експансіонізму США, 
за незалежність Куби і єдність 
народів Лат. Америки. Художня 
творчість М. відіграє значну роль 
у розвитку кубинської, ін. латино- 
амер. л-р та іспаномовної культу¬ 
ри взагалі. 
7е.г Укр. перек л.— Згубна друж¬ 
ба. К., 1965; Поезії. К., 1977; Рос. 
перек л.— Избранное. М., 1978; 
Североамериканские сценьї. М., 1963. 

Літ.: Терновой О. С. Хосе Марти. 
М.. 1966; Шишкина В. И. Социально- 
политические в згляди Хосе Марти. 
М., 1969; Леучсенринг 3. Хосе Мар¬ 
ти — антиимпериалист. Пер. с исп. 
М., 1962; Маринельо X. Хосе Марти — 
испаноамериканский писатель. Пер. 
с исп. М.. 1964; Тененбаум В. О. Хосе 

МАРТІ 

М. В. Мартинов. 

О. Є. Мартинов. 

П. Д. Мартинович. 

X. X. Марті. 
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Лесь Мартович. 

Пам’ятник Лесю 
Мартовичу в селі 
Торговиці. 

Марти. М** 1980; Шур Л. А. Хосе 
Марти. Биобиблиографический указа- 
тель. М., 1955. В. С. Харитонов. 
МАРТІН (МаПіп) Арчер Джон 
Портер (н. 1.ІІІ 1910, Лондон) — 
англ. біохімік і фізико-хімік, член 
Лондонського королівського г-ва 
(з 1950). Закінчив Кембріджський 
ун-т (1932). М. розробив методи 
виділення вітаміну Е і нікотино¬ 
вої к-ти; сконструював (разом з 
Р. Л. М. Сінгом) амінокислотний 
аналізатор; створив метод хрома¬ 
тографії на папері (1944); займав¬ 
ся виділенням і очищенням пені¬ 
циліну (1946—48), працював над 
виділенням біологічно важливих 
речовин і розвитком методу газо¬ 
рідинної хроматографії. Нобелів¬ 
ська премія (разом з Р. Л. М. Сін¬ 
гом), 1952. 

МАРТІНІ (Магііпеі) Андре (н. 
12.IV 1908, Сент-Альоан-де-Війяр) 
— фоанц. мовознавець. Учився в 
Сорбонні та в Берлін, ун-ті. Про¬ 
фесор Колумбійського ун-ту (1947 
—55) і Сорбонни (з 1955). Розро¬ 
бив принципи діахронічної фоно¬ 
логії і основи функціональної фо¬ 
нології. Праці — в галузі заг. мово¬ 
знавства, романських, герм, та ін. 
мов: -«Основи загальної лінгвісти¬ 
ки» (1960, рос. перекл. 1963), 
чПринцип економії в фонетичних 
змінах» (1955. рос. перекл. 1960). 

С. В. Семчинський. 
МАРТГНЕС ВЕРДУГО (Магііпег 
Уегсіи£о) Арнольдо (н. 12.1 1925, 
Перікос, пгг. Сіналоа) — діяч кому¬ 
ністичного руху Мексіки. Н. в сел. 
сім’ї. Працював шофером, торг, 
агентом, конторником. З 1945 брав 
участь у молодіжному та профспіл¬ 
ковому русі. В 1946 вступив до 
Мексіканськоі компартії (МКП). 
У 1949—50 — ред. газ. «Нуева 
віда» («Нове життя»), керівник 
молодіжної комісії ЦК МКП. У 
1951—54 — член комісії ЦК МКП 
з орг. питань, секретар парт, к-ту 
Мехіко по пропаганді й агітації. 
З 1954 — член ЦК, з 1959 — Секре¬ 
таріату і Політ, комісії ЦК МКП. 
З 1963 — перший, з листопада 
1973 — ген. секретар ЦК МКП. 
Не раз зазнавав арештів. 
МАРТГНІ (МаПіпі) Джованні Бат- 
тіста (Джамбаттіста; 24.IV 1706, 
Болонья — 4.Х 1784, там же) — 
італ. теоретик та історик музики, 
педагог, композитор, співак. Член 
Філармонічної академії в Болоньї 
(у М. вчився, зокрема, М. Бе- 
резовський). Автор теор. праць, 
а також муз. творів — ораторій, 
творів для органа, клавесина, во¬ 
кальної музики тощо. 
МАРТІНІ (Магілпі) Сімоне (бл. 
1284, Сієна — 1344, Авіньйон, 
Франція) — італ. живописець. 
Працював у Тоскані, Неаполі Ас- 
сізі. Авіньйоні. Твори: фрески 
«Маеста» в Палаццо Публіко в 
Сієні (1315), в церкві Сан-Фран- 
ческо в Ассізі (бл. 1326) , чБлагові¬ 
щення» (1333) та ін. 
МАРТІНГКА — чзаморський де¬ 
партамент» Франції на о. Марті¬ 
ніка у Карибському м., в групі 
Малих Антільських о-вів у Вест- 
Індії. Площа 1,1 тис. км2. Нас. 
понад 325 тис. чол. (1978), гол. чин. 
мулати і негри. Адм. ц.— м. Фор- 
де-Франс. Офіц. мова — фран¬ 
цузька. Поверхня переважно го¬ 
риста, заввишки до 1397 м (вулкан 
Монтань-Пеле). Клімат тропічний, 

пасатний. На схилах гір — залиш¬ 
ки тропічних лісів, на рівнині — 
савана і болота. Острів відкрив 
X. Колумб 1502. В 1635 почалася 
його колонізація французами і з 
1674 М.— під владою Франції. 
Протягом 17 і 18 ст. М. не раз за¬ 
хоплювала Англія. В 1946 М. ді¬ 
стала статус ч заморського департа¬ 
менту» Франції. На острові є 
відділення основних французьких 
політичних партій. 
Мартгнгкська комуністична пар¬ 
тія (МКП), засн. 1957. МКП, 
Мартіні кська прогресивна партія 

(засн. 1958), а також соціалістич¬ 
на партія входять у створений 1977 
Нац. фронт боротьби за автономію. 
Прогресивні сили о-ва ведуть бо¬ 
ротьбу за визнання за народом М. 
права на самовизначення і за на¬ 
дання М. справжньої автономії. 
Внаслідок тривалого колоніально¬ 
го режиму економіка М. розвива¬ 
ється однобічно, спеціалізуючись 
на вирощуванні на експорт планта¬ 
ційних культур. Гол. культура — 
цукр. тростина; вирощують також 
банани, ананаси, каву, какао. Роз¬ 
винуте тваринництво (велика ро¬ 
гата худоба, вівці, свині); рибаль¬ 
ство. Гол. галузь пром-сті — харчо¬ 
смакова: вироби, цукру (1979 — 
бл. 12 тис. т), спирту, рому, кон¬ 
сервів, шоколаду. Довж. автошля¬ 
хів — 1,5 тис. км, з них асфальто¬ 
ваних — 0,7 тис. км. Гол. мор. 
порт — Фор-де-Франс. Поблизу 
м. Ламантен — аеропорт. З М. 
вивозять цукор, фрукти і ром; 
довозять прод. товари, паливо, 
машини та устаткування. Осн. 
зовн.-торг. партнер — Франція. 
Грошова одиниця — французький 
франк. 
МАРТІНІ КСЬКА КОМУНІС¬ 
ТИЧНА ПАРТІЯ (МКП). Як 
самостійна партія оформилась на 
І з’їзді 21.IX 1957 на базі Марті- 
нік. федерації Французької КП 
(утворена 1936 з комуністичних 
груп, перша з яких виникла 1921). 
В роки 2-ї світ, війни комуністи 
мобілі зову вали трудящих острова 
на опір профашист, урядові чВЇ- 
гиі>. 1 з’їзд МКП засудив колоні¬ 
альну політику «асиміляції», яку 
проводила франц. влада, і закли¬ 
кав народ боротися за визволення 
країни. II з’їзд МКП (1960) прий¬ 
няв програму боротьби за автоно¬ 
мію Мартініки, а III (1963) — про¬ 
граму екон., соціальних і культур. 

перетворень, що мають бути здійс¬ 
нені після досягнення автономії. 
Програма МКП стала платформою 
для об’єднання в єдиний фронт 
різних соціальних сил країни. В 
1977 МКП була однією з заснов¬ 
ниць Нац. фронту боротьби за 
автономію. 
VII з’їзд МКП (квітень 1980; 
визначив осн. завдання партії по 
створенню союзу лівих сил, згур¬ 
туванню нар. мас на боротьбу за 
задоволення їхніх вимог. У своїй 
діяльності МКП спирається на 
Заг. конфедерацію праці Мартіні 
ки. Спілку мартінік. комуністич¬ 
ної молоді, Спілку мартінік. жі¬ 
нок. МКП брала участь у нарадах 
комуністичних і робітн. партій 
1960 і 1969. Ген. секретар — А. 
Нгколя (з 1963). Друк, органи: 
ЦО — щотижнева газ. «Жюстіо 
(«Справедливість», з 1922), теор.— 
щоміс. журн. «Аксьйон» («Дія>). 

В. П. Кириченко. 
МАРТОВ Л. (справж. прізв. та 
ім’я — Цедербаум Юлій Осипо¬ 
вич; 24.XI 1873, Стамбул — 
4.IV 1923, Берлін) — рос. соціал 
демократ, один з лідерів меншо¬ 
визму. Н. в сім’ї купця. В 1895 
брав участь у створенні петер¬ 
бурзького <Союзу боротьби за 
визволення робітничого класу >, 
1900 входив до ініціативної групи 
по підготовці видання газ. <Искра». 
був одним з редакторів «Искрьі> 
та журн. <3аря>. Зазнавав репре¬ 
сій. На її з’їзді РСДРП (1903) 
виступив проти ленінського орга¬ 
нізаційного плану побудови пар¬ 
тії. У 1905 — член Петерб. Ради 
робітн. депутатів. Під час 1-ї сві¬ 
тової війни — центрист. Після 
Лютн. революції 1917 — меншо¬ 
вика нтернаціоналіст. Делегат від 
меншовиків на 7-му Всерос. з’їзді 
Рад (1919), обраний членом ВЦВК 
В 1920 емігрував, був одним 
з організаторів чІнтернаціоналу 
2</а-го», редактором антикомуні¬ 
стичного органу меншовиків «Со- 
циалистический вестник» 
МАРТбВИЧ Лесь (Олекса Семе¬ 
нович; 12.11 1871, с. Торговиця, те¬ 
пер Городенківського р-ну Івано- 
Фр. обл.— 11.1 1916, с. Погорись- 
ко, тепер Нестеровського р-ну 
Львів, обл., похований у сусід¬ 
ньому с. Монастирку) — укр. 
письменник і громад, діяч. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1909). Працював 
писарем, помічником адвоката в 
містах Галичини. В 1893 написав 
і видав у м. Коломиї листівку «На 
Першого мая 1893 р.», яка свід¬ 
чить про його інтерес до робітн. 
руху, марксизму. З 1898 жив у 
Львові, редагував радикальну газ. 
«Громадський голос». Літ. діяль¬ 
ність почав 1888. Перше оповідан¬ 
ня— «Нечитальник» (1889). Автор 
збірок сатиричних і гумористич¬ 
них оповідань «Хитрий Панько> 
(1903), «Стрибожий дарунок і інші 
оповідання» (1905), «Нечитальник> 
(1900), в яких відобразив життя і 
побут галицьких селян та інтеліген¬ 
ції. За ідейним змістом своїх тво¬ 
рів Мартович — письмен ник-де¬ 
мократ. Ного світогляд формував¬ 
ся під значним впливом передової 
укр. та рос. л-ри, зокрема творів 
І. Франка, М. Гоголя, М Салти- 
кова-Щедріна, А. Чехова. М. 
правдиво змалював зубожіння га¬ 
лицького селянства, з щирим спів- 
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чуттям розповідав про тяжку долю 
хліборооа-трудівника («Мужиць¬ 
ка смерть», «Лумера» та ін.), їд¬ 
ко висміював бурж. вибори в Авст¬ 
ро-Угорщині («Хитрий Панько», 
«Смертельна справа», «Квіт на 
п’ятку»). В повісті «Забобон» 
(опубл 1917) показано моральний 
розклад бурж. інтелігенції, її пара¬ 
зитизм, байдужість до інтересів 
народних мас. 
У творі «Винайдений рукопис про 
руський край» (1897) в алегорич¬ 
ній формі стверджував ідею 
збройної боротьби проти визиску 
і поневолення. Письменник май¬ 
стерно використовував нар. и гу¬ 
мор і сатиру, нар. мову. Його 
твори високо цінили 1. Франко, 
В. Стефаник, про них схвально 
відгукувалась і зарубіжна кри¬ 
тика. На батьківщині письменни¬ 
ка в с. Торговиці 1971 відкрито 
Мартовича Леся музей. 
Те.. Твори. К., 1963; Твори. К., 1976; 
Забобон. К., 1971; Рос. перек л.— 
Избранньїе произведения. М., 1951. 
Літ.: Лесин В. Лесь Мартович. К.. 
1963; Погребенник Ф. Лесь Марто¬ 
вич. К., 1971; Лесь Мартович. Бібліо¬ 
графічний покажчик. Львів, 1968. 

^ Ф. ТІ. Погребенник. 
МАРТбВИЧА ЛЄСЯ МУЗЙИ — 
літ.-меморіальний музей у с. Тор¬ 
говиці Івано-Фр. обл. Засн. 1966 
у будинку, де народився і провів 
дитячі роки Лесь Мартович. До 
100-річчя з дня народження пись¬ 
менника споруджено нове примі¬ 
щення музею. Експозиція М. Л. м. 
розміщена в п'яти залах, висвіт¬ 
лює життя і творчість письменни¬ 
ка, його громад, діяльність, вша¬ 
нування його пам’яті в рад. час. 
Серед експонатів — документи, 
фотографії, листи, видання тво¬ 
рів Леся Мартовича, подарун¬ 
ки музеєві. В хаті письменника 
відкрито меморіальну експозицію. 
Біля будинку музею встановлено 
погруддя Леся Мартовича. 
Літ.: Кубик М. 1., Липчук В. Ф. Лі¬ 
тературно-меморіальний музей Леся 
Мартовича у Торговиці. Путівник. 
Ужгород, 1977. В. Ф. Липчук 
мАртон Іпггван Ференцович 
(н. 24.XI 1923, с. Софія, тепер Му¬ 
качівського р-ну Закарп. обл.) — 
укр. рад. композитор, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1972). В 1949 за¬ 
кінчив Ужгородське муз. уч-ще; з 
1948 — його концертмейстер і 
викладач. Керівник угор. фольк¬ 
лорного ансамблю Закарп. фі¬ 
лармонії. Твори: муз. комедія 
«Конвалії цвітуть для тебе» (1963), 
симф. поема «В Карпатах» (1956), 
вокально-симфонічні («Закарпат¬ 
ська сюїта», 1953; «Вінок безсмер- 
тя>, 1963; «Картина народного 
гуляння», 1963), камерно-інструм., 
хорові, романси і пісні. 
МАРТбНН (Магіоппе) Емманю- 
ель де (1.ІУ 1873, Шабрі — 25.VII 
1955, Со) — французький географ, 
член Паризької АН (1942). Про¬ 
фесор Сорбонни (з 1909). У 
1938—52 — президент Міжнарод¬ 
ного геогр. союзу (з 1952 — його 
почесний президент). Почесний 
член Геогр. т-ва СРСР (з 1933). 
Проводив дослідження на тер. 
Франції, Румунії, а також у Пн. 
Африці, Америці. Праці присвя¬ 
чені питанням фіз. географії, гео¬ 
морфології, країнознавству тощо. 
Представник франц. школи «гео¬ 
графії людини». 

МАРТОС Іван Петрович [1754, 
м. Ічня, тепер Черніг. обл.— 5 (17). 
IV 1835, Петербург] — рос. скульп¬ 
тор, представник класицизму. За 
походженням українець. У 1764— 
73 навчався в петерб. АМ у Л. 
Роллана та Н. Ф. Жілле, 1773— 
79 — пенсіонер АМ у Римі. Твори 
М. відзначаються високим грома¬ 
дян. пафосом, ідейною глибиною, 
прагненням до стриманої виразної 
пластичної форми: надгробки — 
К. Розумовського в Батурині 
(1803—05), П. Румянцева-За ду¬ 
найського для Києво-Печерської 
лаври (в співавт. з арх. Тома де 
Томоном, 1797—1805), Є. Кура- 
кіної (1792), Є. Гагаріної (1803, 
обидва — у Петербурзі), І. Висоць- 
кого (20-і рр. 19 ст., Видубицький 
монастир у Києві); пам’ятники — 
Мініну і Пожарському в Москві 
(1804—18), А. Е. Рішельє в Оде¬ 
сі (арх. А. Мельников, 1823—28), 
М. Ломоносову в Архангельську 
(1826—29; встановлений 1832), 
Потьомкіну-Таврійському в Херсо¬ 
ні (1829—35). Викладав у петерб. 
АМ (1779—1835, з 1794 — профе¬ 
сор, з 1814 — ректор). Іл. див. та¬ 
кож на окремих аркушах до статей 
Класицизм, Меморіальні споруди. 
Літ.-: Коваленская Н. Мартос. М.— 
Л., 1938; Алпатов М. В. Мартос. 
В кн.: Русское исскуство 18 в. М.. 
1958. 
МАРТОС Олексій Іванович [1790. 
Петербург — 13 (25)^111 1842] — 
укр. дворянський історик. Син 
І. П. Мартоса. Працював військ, 
інженером у Києві, учасник рос.- 
тур. війни 1806—12, Вітчизняної 
війни 1812. В 1821—42 перебував 
на цивільній службі. М.— автор 
3-томної «Історії України і коза¬ 
ків» (рукопис втрачено). З цієї 
праці, пройнятої тенденційністю та 
ідеалізацією укр. козац. старши¬ 
ни, опубліковано лише окремі 
уривки («Северннй архив», 1822, 
№ 13—14; 1823, № 6). Мемуари 
М., доведені до 1812, надруковано 
в«Русском архиве» (1893, № 7—8). 
М А Р У З <3 (Магоихеаи) Жюль 
(20.III 1878, Флера, деп. Крез — 
27.IX 1964, Ітей, деп. В’єнна) — 
франц. мовознавець. Директор Ви¬ 
щої практичної школи в Парижі (з 
1920), професор Сорбонни (1925— 
51). Автор праць з класичного та 
франц. мовознавства: «Стилістика 
латинської мови» (1935), «Нарис 
стилістики французької мови» 
(1959). Уклав «Словник лінгвіс¬ 
тичних термінів» (1933, рос. пе¬ 
реклад 1960). Л. /. Прокопова. 

МАРУКІ — родина япон. худож¬ 
ників, почесних членів АМ СРСР 
(з 1967). Тосі ко М. (н. 11.11 
1912, м. Асахігава, о. Хоккайдо). 
В 1929—33 навчалася в Токіо. Ра¬ 
зом зі своїм чоловіком І р і М. 
(н. 20.VI 1901) виконала серію ан¬ 
тимілітаристських картин «Жахи 
Хіросіми» (почато 1947). 
МАРУ НА (РугеїЬгит) — рід ба¬ 
гаторічних трав’янистих рослин 
родини складноцвітих. Листки 
чергові, перисторозсічені, рідше 
цілісні. Квітки дрібні, в суцвіттях 
(кошиках); крайові квітки — ма¬ 
точкові, язичкові, білі або жовті; 
серединні — двостатеві, трубчас¬ 
ті. Плід — сім’янка. Бл. 100 видів, 
поширені у помірній зоні Сх. пів¬ 
кулі. В СРСР — 56 дикорослих 
видів (ростуть здебільшого в пд. 

р-нах), з них в УРСР — 9. Деякі 
М.— інсектицидні рослини, міс¬ 
тять отруйні речовини — піретри- 
ни. В СРСР використовують як 
інсектицидні (див. Інсектициди) 
М. рожеву (Р. гозешп) та М. чер¬ 
вону, або персидську ромашку 
(Р. соссіпеиш), що дико ростуть 
у горах Кавказу (їх тепер культи¬ 
вують), а також М. цинерарієлис- 
ту, або долматську ромашку (Р. 
сіпегагіііоііит) родом з Балкан- 
ського п-ова, яка вирощується в 
СРСР, зокрема в УРСР. Розмолоті 
суцвіття цих рослин використову¬ 
ють як отруту для комах та побу¬ 
тових паразитів. М. дівочу (Р. раг- 
іЬепіит) культивують як бордюр- 
ну декоратив. рослину. Іл. с. 388. 
МАРУНКА — рід рослин родини 
пасльонових. Те саме, що фізаліс. 
МАРУСЯ БОГУСЛАВКА — ге¬ 
роїня укр. нар. думи «Маруся 
Богуславка». За думою, перебу¬ 
ваючи в неволі, в тур. паші, 
відкрила темницю і випустила на 
волю сімсот козаків-невольників. 
Вірогідних істор. даних про М. Б. 
немає. Вважають, що це узагальне¬ 
ний образ жінки-патріотки, ство¬ 
рений народом на основі багатьох 
фактів патріотичної поведінки укр. 
жінок-бранок. Думу про М. Б. 
високо оцінював Т. Шевченко, 
її сюжет використали в одноймен¬ 
них творах І. Нечуй-Левицький, 
М. Старицький та ін. За думою 
створено балет (музика О. Свєш- 
никова). У Богуславі М. Б. вста¬ 
новлено пам’ятник. 
Літ.: Томашівський С. Маруся. Богу¬ 
славка в українській літературі. «Лі¬ 
тературно-науковий вісник». 1901, 
т. 14, № 4. 
МАРУСЯ ЧУРАЇВНА— легендар¬ 
на укр. нар. співачка й авторка пі¬ 
сень. Див. Чурай Марія Гордіївна. 
МАРФНіВИЧ Микола Іванович 
(20.ІІІ 1898, с. Іспас, тепер Виж- 
ницького р-ну Чернів. обл.— 2.IX 
1967, Чернівці) — укр. рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1951. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. Дру¬ 
куватися почав 1915. Перші збір¬ 
ки поезій «Між верхами» (1922) і 
«Квіти» (1923) присвятив визволь¬ 
ній боротьбі буковинців. У 1924 
емігрував до Рад. України. Пра¬ 
цював викладачем у київ, вузах. 
Належав до літ. орг-ції «Західна 
Україна». Окремими книгами 
вийшли поема «Микола Шугай» 
(1927), п’єса «Збудуємо Дніпрель- 
стан» (1928), повість «Проти бояр» 
(1929), збірки поезій «Буковині» 
(1930), «Черемоше, братку мій» 
(1968) та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Червоної Зірки, ін. орденами. 
Те.: Добридень, оновлений краю. К., 
1974. В. X. Косян. 
МАРХА — ріка в Якут. АРСР, лі¬ 
ва притока Вілюю (басейн Лени). 
Завдовжки 1181 км, площа бас. 
99 тис. км2. Бере початок на Ві- 
люйському плато. У верхів’ї має 
глибоку вузьку долину, нижче ви¬ 
ходить на заболочену низовину. 
Живлення снігове й дощове. Взим¬ 
ку перемерзає у пониззі на 150 днів, 
у верхів’ї — на 208 днів. Судно¬ 
плавна від впадіння р. Моркоки до 
гирла. 
МАРХВІЦА (Магсйшіїга) Ганс 
(25.VI 1890, Шарлей, Верхня Сі¬ 
лезія — 17.1 1965, Потсдам) — нім. 
письменник (НДР). Член Нім. ака¬ 
демії мист. (з 1950). Член Компар- 

МАРХВІЦА 

І. П. Мартос. 

1. П. Мартос. Надгро¬ 
бок Є. 1. Гагаріної. 
Мармур. 1803. Музей 
міської скульптури. Ле¬ 
нінград. 

Т. Марукі. Фрагмент 
картини з серії «Жахи 
Хіросіми». Туш. Серію 
розпочато 1947. 

25 УРЄ, т. 6 



386 
мархлевський 

Ю. Мархлевський. 

Т. П. Марцин* 

М. А. Марцуи. 

В. О. Марченко. 

гії Німеччини з 1920. Учасник 
революції 1918 в Німеччині, рур¬ 
ського повстання 1920, нац.-рево- 
люц. війни ісп. народу 1936—39. 
У 1933—46 — в еміграції. Автор 
роману «Штурм Ессена» (1930), 
трилогії про життя шахтарів — 
«Кум’яки» (1934), «Повернення 
Кум’яків» (1952), «Кум’яки та їх¬ 
ні діти» (1959), роману «Чавун» 
(1955) — про соціалістичне будів¬ 
ництво в НДР га ін. 
Те.: Рос. аерек л.— Штурм Зссе- 
на. М.— Л., 1931; Шахтери. М.— Л., 
1933: Кумяки. Л.. 1938. 

Н. М. Матузова. 
мархлЄвський Анатолій Це- 
рильович (н. 29.IX 1935, Вінни¬ 
ця) — укр. рад. хоровий диригент, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1979). У 
1961 закінчив Одес. консерваторію 
(1960—62 — її викладач). У 1962— 
70 — худож. керівник Вінницької 
обл. філармонії, одночасно керів¬ 
ник хору Війн. муз. уч-ща. З 
1970 — керівник хору і викладач 
Київ, ін-ту культури ім. О. Є. 
Корнійчука. 
МАРХЛЕВСЬКИЙ (МагсМе\узкі; 
псевд.— Карський, Куявський та 
ін.) Юліан (17.V 1866, Влоцлавек, 
тепер ПНР — 22.ІІІ 1925, Больяс- 
ко, побл. Нерві, обл. Лігурія, 
Італія. Похований у Берліні, 1950 
прах перевезено до Варшави) — 
діяч польс. і міжнар. робітн. і 
комуністичного руху. Н. в сім’ї 
збіднілого шляхтича. З поч. 80-х 
рр.— член нелегальних гуртків, 
зв’язаних з Міжнар. соціально- 
революц. партією «Пролетарі¬ 
ат». У 1889 взяв участь у засну¬ 
ванні нелегальної орг-ції — Союзу 
польс. робітників. У 1893 емігру¬ 
вав до Швейцарії. Один із заснов¬ 
ників Соціал-демократії Коро¬ 
лівства Польського і Литви 
(СДКПіЛ) (з 1906 — член її Гол. 
правління). В 1896 закінчив Цю¬ 
ріхський ун-т (доктор екон. наук). 
З 1896 — в Німеччині, співробітни¬ 
чав у с.-д. пресі, брав участь у 
виданні <Искрьі*. Повернувшись 
1905 до Польщі, взяв участь у ре¬ 
волюції 1905—07. Делегат V з’їзду 
РСДРП (1907) від СДКПіЛ, обра¬ 
ний канд. у члени ЦК РСДРП. 
Учасник III, V—IX конгресів Ін¬ 
тернаціоналу 2-го. З 1908 працю¬ 
вав у С.-д. партії Німеччини, 
один з керівників її лівого крила. 
Під час 1-ї світ, війни — інтерна¬ 
ціоналіст. Один із засновників 
«Спартака союзу*. Не раз зазна¬ 
вав ув’язнення, перебував в емі¬ 
грації. В 1916 ув’язнений нім. вла¬ 
дою. Звільнений 1918 на вимогу 
Рад. уряду, приїхав до Росії. 
З 1918 — член ВЦВК. В 1919 пра¬ 
цював у КП Німеччини, член її 
ЦК. Брав участь у створенні Ко¬ 
мінтерну, розробляв теор. основи 
його агр. програми. Член ВКК1 
* 1919. З вересня 1919 — член 
Викон. бюро КП Польщі в Росії. 
В 1920 — член Польс. бюро при 
ЦК РКП(б), голова Тимчасового 
революц. к-ту Польщі. В 1921—22 
— на дипломатичній роботі. З 1922 
— ректор Комуністичного універ¬ 
ситету нац. меншостей Заходу, з 
1923 — голова ЦК створеної за 
його ініціативою Міжнародної ор¬ 
ганізації допомоги борцям револю¬ 
ції. Автор праць з питань міжнар. 
революц. руху, історії Польщі, 
спогадів про В. І. Леніна. 

Літ.с Тих Ф., Шумахер X. Юлиан 
Марх леве кий. Пер. с польс. М.« 
1969. , 
МАРЦИН Тетяна Пилипівна 
17 (19).ІІ 1899, с. Жабокрич, тепер 
Крижопільського р-ну Війн. обл.— 
15.11 1974, с. Голубече Крижопіль¬ 
ського р-ну Війн, обл.] — новатор 
с.-г. вироби., двічі Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1948, 1958). Член 
КПРС з 1952. З 1930 — в колгоспі 
«Третій вирішальний» Крижопіль¬ 
ського р-ну Війн. обл. (з 1935 — 
ланкова). Ланка, очолювана М., 
прославилася високими врожая 
ми цукр. буряків, кукурудзи та 
ін. с.-г. культур. Ю. С. Жуггн. 
МАРЦИНКЕВИЧ Гаврило (н. бл. 
1741 — р. см. невід.)—укр. і рос. 
співак (тенор) 18 ст. Хлопчиком 
співав у Глухівській капелі К. 
Розумовського, який привіз його 
до Петербурга. Вокальну освіту 
здобув у Придворній співацькій 
капелі, удосконалював майстер¬ 
ність в Італії. Був камер-співаком 
при дворі імператриці Єлизавети 
Петрівни, співав на сцені Придвор¬ 
ного театру. Серед партій — Це- 
фал («Цефал і Проксис» Арайї). 
МАРЦІАЛ Марк Валерій (Маг- 
сц5 Уаіегіиз Магііаііз; бл. 40, м. 
Більбіліс, тепер м. Більбао, Іс¬ 
панія — бл. 104, там же) — рим. 
поет. З 64 жив у Римі, бл. 98 по¬ 
вернувся до рідного міста. Автор 
15 книг епіграм. Висміював вади 
представників різних прошарків 
рим. суспільства. Епіграми М. 
залишили значний слід у л-рі се¬ 
ред. віків і епохи Відродження, 
перекладалися різними європ. мо¬ 
вами. Деякі епіграми перекладено 
укр. мовою. 
Те.: Укр. перек л.— [Епіграми]. 
В кн.: Антична література. Хрестома¬ 
тія. К., 1968: Рос. аерек л.— Зпи- 
граммьі. М., 1968. А. О. Білецький. 
МАРЦІНКбВСЬКИИ (Магсіп- 
ко\узкі)Якса Антоній (літ. псевд.— 
Антоній Новосельський і Альберт 
Гриф; 29.1 1823, с. Мостище, те¬ 
пер у складі емт Гостомеля Київ, 
обл.— 12.IX 1880, Київ) — польс. 
літ. критик, письменник, етнограф 
і фольклорист. У 1841—44 навчав¬ 
ся в Київ, ун-ті. В 1846—49 — спів¬ 
робітник польс. журн. «Гвязда» 
(«Зірка») у Києві. Автор побуто¬ 
вої повісті «Дві сестри» (1855), 
сатиричних творів, наук, праць 
«Український народ» (т. І—2. 
185/), «Наддніпрянське погранич- 
чя. Нариси про українську суспіль¬ 
ність XVIII ст.» (т. 1—2, 1863) 
тощо. Представник міфологічної 
школи у фольклористиці. 

В. А. Юзвенко. 
МАРЦІ НКЯ ВІЧ ЮС Ионас [13 
(26).XII 1900, м. Радвілішкіс — 
31.VII 1953, Вільнюс] — лит. рад. 
письменник. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Друкуватися почав 
1925. В романах «Беньямінас Кор- 
душас», «Він повинен умерти» 
(обидва — 1937), «Неман розлився» 
(1939) викривав поміщиків і бур¬ 
жуазію міста, показав істор. при¬ 
реченість експлуататорських кла¬ 
сів. У роки Великої Вітчизн. війни 
писав патріотичні нариси і опові¬ 
дання (зоірки «Помщуся», 1942; 
«Зірка», 1943), повість «Настоя¬ 
тель Моркунас» (1944). Автор 
п’єс «Каволюнаси», «Повернення» 
(обидві — 1947), повісті «Аудроне 
Нормантайте» (1950). 
Те.: Рос. перек л.— Беньямннас 

Кордушас. Вильнюс, 1961; Неожи- 
даниая встреча. Вильнюс, 1980. 

О. А. Шешельгіс. 
МАРЦІ НКЯ ВІЧ ЮС Юстінас (н. 
10.III 1930, с. Важаткеміс, тепер 
Пренайського р-ну Лит. РСР) — 
лит. рад. письменник, нар. поет 
Лит. РСР. Член КПРС з 1957 Дру¬ 
куватися почав 1953. Автор збірок 
віршів «Руки, які ділять хліб» 
(1963), «Неопалима купина» (1968), 
«Життя ніжний доторк» (1978), 
поем «Двадцята весна» (1956), 
«Кров і попіл» (1960), «Донелайтіс» 
(1964), книги «Шість поем» (1973). 
Драматична трилогія «Міндаугао 
(1968), «Собор» (1971), «Мажві- 
дас» (1977) — про становлення 
лит. державності, культури; по¬ 
вість «Сосна сміялась» (1961) — 
про сучасне молоде покоління. 
Пише для дітей. Виступає як пе¬ 
рекладач. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л. — Сосна смі¬ 
ялась. К., 1963; Рос. перек л — 
Деревянньїе мости. М., 1970; Миндау 
гас.— Собор. М. 1978’ Книга позм 
М., 1978 
Літ.: Ланкутис Й. Позтический мир 
Юсттинаса Марпинкявичюса. М., 1980 

Ю. Лаурушас 
МАРЦУН. Марія Антонівна [25. 
III (6.IV) 1894, с. Булдичів, тепер 
Дзержинського р-ну Житомир, обл. 
— 20.VII 1970, там же] — новатор 
с.-г. виробництва, ланкова (з 1934) 
колгоспу «Україна» (з 1980 колгосп 
ім. М. Марцун) Дзержинського 
р-ну Житомир, обл., двічі Герой 
Соціалістичної Праці (1953, 1958). 
Член КПРС з 1949. Ланка, очолю¬ 
вана М., прославилася щорічними 
високими (по 500—700 ц з гектара) 
врожаями цукр. буряків та ін. 
с.-г. культур. М.—делегат XVII— 
XIX з’їздів Компартії України. 
Нагороджена 3 орденами Леніна, 
медалями. Б. М. Попов. 
МДРЧАНОВА (Магсапоуа) Марія 
(З.Х 1892, містечко Мшено, по¬ 
близу м. Мельніка, тепер Серед- 
ньочеської обл.— З.ІХ 1979, Пра¬ 
га) — чес. поетеса-перекладачка. 
Почала друкуватися 1928. Пере¬ 
клала багато творів О. Пушкіна 
М. Лєрмонтова, М. Некрасова, 
О. Грибоєдова, С. Єсеніна О. 
Блока, М. Тихонова, С. Маршака, 
В. Інбер та ін. З 50-х рр. важливе 
місце в перекладах М. займала 
укр. поезія (Т. Шевченко, І. Фран¬ 
ко, Леся Українка, В. Сосюра, А. 
Малишко, М. Бажан, П. Воронь¬ 
ко, В. Коротич та ін.). Вибрані пе¬ 
реклади творів рос. та укр. поезії 
ввійшли до її книг «Радянські 
поети» (1946), «Голос пам’яті» 
(1971). В. А. Моторний. 

МАРИЙСЬКИЙ Марко | справж. 
ім’я та прізв.— Марко Маринов 
Марков; 1 (13).Х 1898, с. Марча, 
тепер квартал м. Дряново Габров- 
ського округу — 10. IV 1962, Со¬ 
фія] — болт, письменник. Член 
БКП з 1934. В 1925—34 жив в 
СРСР, зокрема у Харкові. Закін¬ 
чив аспірантуру Ін-ту Тараса Шев¬ 
ченка. Учасник Міжнар. конфе¬ 
ренції революц. письменників у 
Харкові 1930. 36. оповідань «Бунт» 
(1930), роман «Вороги» (1934), 
повість «Село» (1937) — про анти¬ 
фашист. Вересневе повстання 1923. 
Після повернення в Болгарію спів¬ 
робітничав у прогресивній пресі. 
Автор книг нарисів про СРСР «Ві- 
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сім років у Радянському Союзі» 
(1934), «Ранок над полями» (1935), 
для дітей і юнацтва — «Сині ске¬ 
лі», «Партійна таємниця» (обид¬ 
ві — 1948), «Герої Бєліци» (1950), 
«Митко Палаузов» (1951), «Острів 
Тамбукту» (1955—57) та ін. Склав 
«Російсько-болгарський словник» 
(1938), «Маленьку філософсько- 
наукову енциклопедію» (1939), 
«Маленьку літературну енцикло¬ 
педію» (1940; 2-е вид. 1946). Вис¬ 
тупав із статтями про укр. культу¬ 
ру і л-ру, зокрема про Т. Шевчен¬ 
ка. Відомий і як перекладач. 
Те.: Укр. аерек л.— Чотарі. X., 
1932; Герої Бєліци. К., 1956, Партій¬ 
на таємниця. К., 1957; Острів Там¬ 
букту. К. 1960; Рос. □ е р е к л.— 
Остров Тамбукту. София, 1958' Ти¬ 
хая пристань София, 1971. 

О. Д. Кетков. 
МАРЧЕНКО Володимир Олек¬ 
сандрович (н. 7.VII 1922, Харків) 
— укр. рад. математик, акад. 
АН УРСР (з 1969). Закінчив (1945) 
Харків, ун-т. До 1961 працював у 
цьому ж ун-ті. З 1961 — у Фіз.- 
тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР. 
Осн. праці з функціонального ана¬ 
лізу, матем. фізики та конструк¬ 
тивної теорії функцій. М. нале¬ 
жать важливі результати в т. з. 
оберненій задачі спектрального 
аналізу. Всебічно обірунтован і ним 
та його колегами обернені задачі 
дали змогу створити оригінальні 
методи для розрахунку радіо¬ 
хвиль, теплового випромінювання, 
вібрації металевих конструкцій. 
Створив асимптотичну теорію 
крайових задач з дрібнозернистою 
границею, досліджував проблеми 
теорії майже періодичних функцій 
і теорії апроксимації неперервних 
функцій. Ленінська премія, 1962. 
МАРЧЕНКО Надія Іванівна 
(н. 9.VI 1928, с. Вороньки, тепер 
Бобровицького р-ну Черніг. обл.) 
— новатор виробництва в машино¬ 
будуванні, стернярка, Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1966). Член КПРС 
з 1963. Працюючи з 1952 на київ¬ 
ському з-ді «Більшовик», досягла 
значних успіхів у виконанні й 
перевиконанні виробничих планів, 
узятих соціалістич. зобов’язань. 
Делегат XXIII і XXIV з’їздів 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 9—10-го скликань. Наго¬ 
роджена орденом Леніна, меда¬ 
лями- Б. Л. Гончар. 
МАРЧЕНКО Ніна Яківна (н. 
15.Х 1940, Ленінград) — укр. рад. 
живописець, засл. художник УРСР 
(з 1976). В 1959—65 навчалася в 
Київ, худож. ін-ті в С. Григор’є- 
еа. Твори: «Повернене дитинство» 
(1965), «Студенти-медики» (1968), 
«Ніхто не забутий» (1970), «На 
свято» (1972), «Материнські думи» 
(1971—72), «Народні майстри» 
(1972—75), «Мир. Кінець війни» 
(1975—76). Іл. с. 388. 
МАРЧУК Гурій Іванович (н. 8. 
VI 1925, с. Петро-Херсонець, тепер 
Грачовського р-ну Оренбурзької 
обл.) — рад. математик, акад. 
АН СРСР (з 1968), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1975). Член КПРС 
з 1947. У 1949 закінчив Ленінгр. 
ун-т. У 1953—62 працював у фіз.- 
енергетичному ін-ті (Обнінськ), 
1962—80 — в Сибірському відді¬ 
ленні АН СРСР (з 1975 — віце- 
президент АН СРСР, 1975—80 — 
голова відділення). З січня 1980 — 
заст. Голови Ради Міністрів СРСР, 

голова Держ. к-ту СРСР по науці 
і техніці. З 1976— кандидат у чле¬ 
ни ЦК КПРС. Депутат Верховної 
Ради СРСР 10-го скликання. Осн. 
праці М. присвячені обчислюваль¬ 
ній та прикладній математиці. 
Створив алгоритми числового роз¬ 
в’язування рівнянь переносу нейт¬ 
ронів, виконав ряд теор. дослід¬ 
жень за методами короткотерміно¬ 
вих прогнозів погоди, динаміці ат¬ 
мосфери та океану. Розробляє нові 
числові методи розв’язування за¬ 
дач, що стосуються створення ав¬ 
томатизованих систем управлін¬ 
ня. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, медалями. Ленінська пре¬ 
мія, 1961. Держ. премія СРСР, 
1979. Премія ім. О. О. Фрідмана 
АН СРСР, 1975. 
МАРШ військовий (франц. тагсЬе 
— перехід) — організоване прихо¬ 
ване пересування військ у колонах, 
на транспортних засобах, бойових 
машинах або в пішому порядку 
з метою виходу в установлений час 
до призначеного району (рубежу) 
в повній бойовій готовності. В 
Рад. Армії осн. видами забезпе¬ 
чення М. є розвідка, охорона, 
захист від зброї масового уражен¬ 
ня, маскування, інженерне, тех. і 
тилове забезпечення. 
МАРШ (франц. тагсЬе, нім. 
МагзсЬ, італ. тагсіа) у музиці 
— музичний твір в енергійному, 
чіткому ритмі, розміреному тем¬ 
пі. Муз. розмір 2/4, 4/4, 6/8. М. 
призначений для забезпечення син¬ 
хронного руху великої кількості 
людей, є одним з гол. жанрів вій¬ 
ськової музики. Завдяки емоцій¬ 
ному впливу сприяє створенню єди¬ 
ного настрою. Типова форма М.— 
тричастинна репризна; середня ча¬ 
стина (т. з. тріо) — плавна, на¬ 
співна. Різновиди М., які станов¬ 
лять основу репертуару переважно 
духових оркестрів: похідний, 
парадний (церемоніальний), зу¬ 
стрічний, концертний; існує й по¬ 
хоронний (жалібний). Ще в 
17—18 ст. до репертуару музи¬ 
кантських цехів на Україні вхо¬ 
дили т. з. крокосмейстерські мар¬ 
ші. Жанр М. широко представле¬ 
ний в сценічній (опера, балет, 
драм, вистава), симф., побутовій 
та концертній музиці. Характер 
М. мають численні нар. («За світ 
встали козаченьки», «Ой на горі 
та женці жнуть»), масові («Грими, 
грими, могутня пісне» Верховинця) 
пісні, окремі епізоди симф. творів. 
МАРШАк Самуїл Якович Г22.Х 
(З.ХІ) 1887. м. Воронеж — 4.VII 
1964, Москва] — рос. рад. поет і 
перекладач. Друкуватися почав 
1907. Один з творців і організато¬ 
рів рад. дитячої л-ри. У 1923 вийш¬ 
ли перші книжки для дітей. У 
роки Великої Вітчизн. війни пи¬ 
сав сатиричні вірші політ, памф¬ 
лети, байки, віршовані тексти до 
антифашист, плакатів га карика¬ 
тур (Держ. премія СРСР. 1942). 
Автор сатиричного памфлета «Мі¬ 
стер Твістер» (1933), романтичної 
поеми «Розповідь про невідомого 
героя» (1938), п’єс-казок «Казка 
про козла» (1941), «Дванадцять 
місяців» (1943; Державна премія 
СРСР, 1946), віршованих повістей, 
книги «Весела м~чірівка від А до 
Я» (1953), зб. 'Ві'чпі для дітей» 
(1950; Держ. премія СРСР, 1951). 
Автобіографічна повість «На по¬ 

чатку життя» (1960), зб. статей 
про л-ру і спогадів «Виховання 
словом» (1962); книга «Вибрана 
лірика» (1962; Ленінська премія, 
1963). Україні присвятив вірші 
«Війна з Дніпром», «Голуби». У 
«Казці про глупоту» використав 
вірші І. Франка. Перекладач со¬ 
нетів У. Шекспіра (Держ. премія 
СРСР 1949), віршів Р. Берне а, 
Дж Байрона, Г. Гейне, Ш. Пете- 
фі; поезій Лесі Українки, І. Фран¬ 
ка, П. Тичини, П. Воронька. На¬ 
городжений двома орденами Лені¬ 
на, ін. орденами, медалями. 
Те.: Собрание сонинений, т. 1—8. М., 
1968 — 72; Укр. иерек л.— Казки, 
Пісні. Загадки. К., 1960: Майстерня 
в кишені. К.. 1966: Дітям. К., 1979 

Н. 1. Чорна. 
МАРШАЛ (франц. тагесЬаІ, від 
давньонім. тагаЬ — кінь і зсаїс — 
слуга)— 1) Спочатку королівський 
слуга у Франкській державі, який 
наглядав за кіньми, стайничий: 
згодом придворний сановник, що 
відав королівськими стайнями. З 
13 ст. М. одне з вищих військ, 
звань у Франції. В 19—20 ст. це 
звання було запроваджене в армі¬ 
ях ряду країн. У Росії йому від¬ 
повідало звання генерал-фельд¬ 
маршала. 2) В СРСР існують зван¬ 
ня: Маршал Радянського Союзу 
(з 1935), Маршал роду військ і 
Головний маршал роду військ (з 
1943). Див. також Звання вій¬ 
ськові. 3) У Польщі звання дея¬ 
ких цивільних службових осіб 
(М. Сейму). 
МАРШАЛ РАДЯНСЬКОГО СО¬ 
ЮЗУ — військ, звання у Збройних 
Силах СРСР. Запроваджено 22.IX 
1935. Присвоюється Президією 
Верховної Ради СРСР за видатні 
заслуги в справі керівництва вій¬ 
ськами. Особам, яким присвоєно 
звання М. Р. С., вручають грамоту 
Президії Верховної Ради СРСР 
і особливий знак розрізнення — 
Маршальську зірку. 
МАРШАЛ РбДУ ВІЙСЬК — вій¬ 
ськове звання вищого офіцерсько¬ 
го складу Збройних Сил СРСР. 
Звання маршала авіації, маршала 
артилерії та маршала бронетанко¬ 
вих військ запроваджено 16.1 1943, 
маршала військ зв’язку і марша¬ 
ла інженерних військ — 9.Х 1943. 
Особам, яким присвоєно ці звання, 
вручають грамоту Президії Вер¬ 
ховної Ради та особливий знак роз¬ 
різнення — Маршальську зірку. 
Див. також Звання військові. 
МАРШАЛЛ (МагзЬаІІ) Алан (н. 
2.У 1902, селище Нурат, штат 
Вікторія) — австрал. письменник. 
Популярність принесла кн. нари¬ 
сів «Це мій народ» (1944). Автор 
роману про мельбурнзьких взуттє- 
виків у період кризи 30-х рр. «Які 
чудові твої ніжки» (1949), авто- 
біогр. трилогії «Я навчився стри¬ 
бати через калюжі» (1955), «Ось 
трава» (1962), «У серці моєму» 
(1963), творів про дітей і тварин 
(казка «Шепотіння на вітрі», 1969). 
Як новеліст розвиває традиції Г. 
Лоусона (збірки «Розкажи нам 
про індика, Джо», 1946; «Як ти 
гам, Енді?», 1956). Збірки гумори¬ 
стичних оповідань «Спустіть што¬ 
ру» (1949), «Несподівані зустрічі» 
(1950). У кн. нарисів «Ми такі 
самі люди» (1948) виступив на 
захист аборигенів. Зібрав і опра¬ 
цював їхні міфи — «Люди неза- 

МАРШАЛЛ 

Н. І. Марченко. 

Г. І. Марчук. 

С. Я. Маршак. 

Маршальська зірка для 
Маршалів Радянського 
Союзу, Адміралів 
Флоту Радянського 
Союзу, Головних мар¬ 
шалів і маршалів родів 
військ . генералів армії 
і адміралів флоту 
Збройних сил СРСР- 
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МАРШ АЛЛ 

Н. Я. Марчевко. 
Ранок. 1973. 

Маруна цинераріє лис¬ 
та. Верхня і нижня ча¬ 
стини рослини та квіт¬ 
ка. 

пам’ятних часів» (1952). Збірки 
оповідань «Дикі червоні коні» 
(1976), «Люди мрії» (1978) та ін. 
Не раз відвідував СРСР. 
Те.: Укр. перек л.— Я вмію 
стрибати через калюжі. К., 1979; 
Рос. перек л.— Люди незапамят- 
ньіх времен. М., 1958; Мьі такие же 
люди. М., 1965; Я умею прьігагь через 
лужи.— Зто трава.— В сердце моем. 
М.і 1969. Р. /7. Зорівчак. 
МАРШ АЛЛ (МагзЬаІІ) Альфред 
(26. VII 1842, Лондон — ІЗ.УІІ 
1924, Кембрідж) — англ. еконо¬ 
міст, засновник кембріджськог 
школи. Закінчив Кембріджський 
ун-т. У 1877—81 — професор Брі- 
стольського ун-ту, 1885—1908 — 
професор Кембріджського ун-ту. 
Один з організаторів Королівсь¬ 
кого екон. т-ва (1890). М. еклектич¬ 
но поєднував старі вульгарні бурж. 
концепції витрат вироби., попиту 
і пропозиції з теоріями гранич¬ 
ної продуктивності > і «гранич¬ 
ної корисності>. Вартість визна¬ 
чав лише попитом і пропозицією. 
Вважав еволюцію єдиною формою 
сусп. розвитку. Теорії М. про- 
никнуті ідеями про нібито можли¬ 
вий плавний, безкризовий розви¬ 
ток капіталістичної економіки. 
МАРШАЛЛ (МагзЬаІІ) Джозеф 
(рр. н. і см. невід.) — англ. манд¬ 
рівник 18 ст. У 1770 подорожував 
по Україні за маршрутом Старо- 
дуб — Чернігів — Київ — Очаків. 
Автор записок «Подорожі по Гол¬ 
ландії, Фландрії, Німеччині, Да¬ 
нії, Швеції, Лапландії, Росії, Ук¬ 
раїні і Польщі» (т. 1—3, 1772). У 
цьому творі описав природні ба¬ 
гатства України, підкреслив висо¬ 
кий рівень культури землеробства 
укр. селян, багато уваги приділив 
можливостям збільшення імпорту 
до Англії я України конопель і 
льону. 
МАРШАЛЛ (МагзЬаІІ) Джордж 
Кетлетт (31.XII 1880. Юніонтаун, 
шт. Пенсільванія — 16.X 1959, 
Вашінгтон) — держ. і військ, діяч 
СІЛА, генерал армії (1944). В 
1939—45 — нач. ген. штабу, 1947— 
49 — держ. секретар США, 1950— 
51 — міністр оборони США. Ініціа¬ 
тор амер. плану «відродження і 
розвитку Європи» після 2-ї світо¬ 
вої війни, що фактично був під¬ 
готовкою імперіалістичних воєн¬ 
них блоків у Європі (див. Мар- 
иіалла план). 
маршАлла план — так звана 
програма відбудови і розвитку 
господарства країн Зх. Європи 
після 2-ї світової війни 1939—45 
шляхом надання їм екон. допомо¬ 
ги з боку США. Метою М. п. було 
підтримати позиції капіталізму в 
Зх. Європі, що похитнулися вна¬ 
слідок війни, посилити залежність 
європ. капіталістичних країн від 
США, перешкодити прогресивним 
соціальним змінам у європ. краї¬ 
нах, створити об’єднаний фронт 
імперіалізму проти СРСР і світо¬ 
вої системи соціалізму, що склада¬ 
лася , проти зростаючого визвольно¬ 
го руху в світі. Ідею М. п. висунув 
1947 тодішній держ. секретар США 
Дж. К. Маршалл. У 1948 М. п. 
схвалив конгрес США. Умови М. п. 
прийняли уряди 16 д-в, у т. ч. Ве¬ 
ликобританії, Франції, Італії та 
ін. М. п. був розрахований на 4 
роки, проте 1951 припинив свою 
дію. Був замінений законом «Про 
взаємне гарантування безпеки». 

мАршалль фон бГбер- 
ШТЕЙН Федір Кіндратович 
(Фрідріх Август* 10.VIII 1768, 
Штутгарт — 28. VI 1826, м. Мерефа, 
тепер Харків, обл.)— вітчизн. бота¬ 
нік та мандрівник. За походженням 
німець. У 1793 переїхав до Росії. 
До 1795 перебував на військ, служ¬ 
бі; пізніше працював інспектором 
шовківництва Гід. Росії. В 1798 
склав геогр. опис сх. берега Кас¬ 
пійського м.; 1808—19 за матеріа¬ 
лами експедиції видав у Харкові 
монографію про флору Криму та 
Кавказу. Зібраний М. фон Б. 
гербарій зберігається в Бот. ін-ті 
АН СРСР. 
МАРШАНЦІЯ (МагсЬапІіа) — 
рід рослин класу печгночних мо¬ 
хів. Слань пластинчасто-листу вата, 
прикріплюється до грунту ризої¬ 
дами. Всередині слані містяться 
повітряні камери, виповнені аси¬ 
міляційною тканиною. Статеві ор¬ 
гани на спец, підставках: антери¬ 
дії — в гніздах на верхньому боці 
дисковидних головок чоловічих 
підставок, архегонії, а пізніше 
спорогони (нестатеве покоління) — 
з нижнього боку головок жіночих 
підставок. Спорогон у вигляді 
кулястої коробочки на короткій 
ніжці. Вегегативне розмноження 
відбувається т. з. виводковими 
кошиками, що проростають у нову 
слань. Бл. 70 видів, більшість 
яких поширена в тропіках. В 
СРСР — 2 види, з них в УРСР — 
один — М. мінлива (М. роїутог- 
рЬа) — росте по вологих місцях. 
МАРШЄ (МагсЬаіз) Жорж (н. 
7.VI 1920, Лаогет, деп. Кальва- 
дос) — діяч франц. і міжнар. 
комуністичного руху. Н. в сім’ї 
робітника. З 1935 працював тока¬ 
рем. У 1942 вивезений на приму¬ 
сові роботи до Німеччини. Після 
визволення Франції (1944) пра¬ 
цював на авіаційних підприємст¬ 
вах, брав участь у роботі проф¬ 
спілки металістів. У 1947 вступив 
до Французької КП (ФКП). З 
1952 — на профспілковій роботі. 
В 1954—61 — секретар, пізніше — 
1-й секретар федерації ФКП Сен- 
Сюд (Паризький р-н). З 1956 — 
канд., з 1959 — член ЦК, канд. у 
члени Політбюро ФКП, з 1961 
— член Політбюро, секретар ЦК 
ФКП. У 1970—72 — заст. ген. 
секретаря ФКП. З грудня 1972 — 
ген. секретар ФКП. В 1956— 
58 та з 1973 — депутат Нац. збо¬ 
рів Франції. 
МАРШІ (нім. Магзсії, одн.) — ни¬ 
зовинні смуги на узбережжях мо¬ 
рів, які затоплюються водою тіль¬ 
ки під час високих припливів і на¬ 
гонів води, на відміну від ватів. 
Завширшки до кількох десятків 
кілометрів. Складаються з мулу та 
піску. Іноді М. лежать нижче від 
рівня моря, від якого їх відокрем¬ 
люють дюни. Від затоплення мо¬ 
рем М. захищають дамбами. На 
осушених М. (польдерах) — луки, 
використовують М. і як с.-г. угіддя. 
Поширені на узбережжі Північ¬ 
ного м. (Нідерланди, ФРН, Да¬ 
нія). В СРСР є на узбережжі 
Північного Льодовитого океану 
(див. Лайда). 
МАРШРУТ (нім. МагзсЬгоиІе, 
від франц. шагсЬе — хід, рух і 
гоиіе — шлях) — 1) Заздалегідь 
намічений або встановлений шлях 
руху людей чи транспортних засо¬ 

бів; напрям, порядок руху. 2) За¬ 
лізничний поїзд, що прямує до 
станції призначення без зміни скла¬ 
ду й вантажу (див. Маршрутиза¬ 
ція перевезень). 3) Смуга земної 
поверхні, що її фіксують на кар¬ 
тах при маршрутному зніманні. 
4) Послідовність операцій оброб¬ 
ки деталей в одиничному і дрібно- 
серійному виробництві. 
МАРШРУТИЗАЦІЯ ПЕРЕВЕ¬ 
ЗЕНЬ — система організації від¬ 
правлень вантажів маршрутами 
(цілими поїздами) з призначен¬ 
ням в один або кілька пунктів 
розвантаження (станція, пристань, 
порт), розташованих в одному 
районі. Здійснюється за планами 
маршрутизації, складеними на 
з-цях. Маршрути поділяють на 
відправницькі, що їх ор¬ 
ганізують з вагонів, наванта¬ 
жених одним відправником на 
одній станції (пристані, в порту), 
та ступі н часті — з вагонів, 
навантажених одним відправни¬ 
ком на кількох станціях (приста¬ 
нях, портах) або різними відправ¬ 
никами на одній або кількох стан¬ 
ціях (пристанях, портах). За даль¬ 
ністю всі маршрути поділяють на 
місцеві (внутрішньошляхові) 
— прямують у межах однієї з-ді 
та сіткові — проходять по 
двох або більше з-цях. До окремої 
категорії належать кільцеві 
маршрути, коли поїзд постійно 
курсує в певному складі між стан¬ 
ціями відправлення і призначення. 
М. п.— екон. та ефективний засіб 
раціональної організації процесу 
перевезень, прискорення обороту 
вагона на залізничному транспор¬ 
ті, зниження трансп. витрат, засіб 
скорочення потреб у капіталовкла¬ 
деннях на розвиток з-ць тощо. М. 
п. сприяє прискоренню оборотнос¬ 
ті оборотних засобів і доставляння 
вантажів до споживача. 

С. М. Бухало. 
МАРШРУТНЕ знімАння - 
знімання за окремим маршрутом 
вузької смуги місцевості при ство¬ 
ренні топограф., геол. та ін. карт. 
При М. з. геогр. об’єкти (гідро¬ 
графію, населені пункти, рельєф 
тощо) наносять на планшет за до¬ 
помогою методів інструментально¬ 
го (мензульного знімання, тахео¬ 
метричного знімання, аерофото¬ 
знімання) або окомірного зніман¬ 
ня. М. з. застосовують у недостат¬ 
ньо вивчених і важкодоступних 
районах, а також при спец, до¬ 
слідженнях (геол., грунтових, гео¬ 
ботанічних) та у військ, справі. 

В. М. Сердюков. 
МАР’ЯНЕНКО Іван Олександро¬ 
вич [справж. прізв.— Петлішенко; 
28^ (9^1) 1878, хутір Сочеванов, 
поблизу с. Мар’янівки, тепер Боб- 
ринецького р-ну Кіровогр. обл.— 
4.XI 1962, Харків] — укр. рад. 
актор, режисер, педагог, театраль¬ 
ний діяч, нар. арі. СРСР (з 1944). 
Учень і послідовник М. Кропив- 
ницького. Після закінчення 1895 
Куп’янського повітового уч-ща 
працював у профес. трупі свого 
дядька М. Кропивницького, спо¬ 
чатку сценаріусом (пом. режисера), 
потім актором. В 1899—1906 (з 
перервою, з 1903 разом з О. По- 
лянською — у трупі О. Суслова, 
де виконував ролі Михайла, Ва¬ 
силя («Не судилось», «Циганка 
Аза» Старицького), Андрія Кугута 
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(«Глитай, або ж Павук» Кропив- 
ницького), Дениса («Бондарівна» 
Карпенка-Карого), брав участь у 
рос. виставах разом з Адельгейма- 
ми; 1903—1904 — в трупі Ф. Воли¬ 
ка, за участю М. Кропивниць кого 
та М. Заньковецької. В 1906 М. 
вступив до профес. Театру Мико¬ 
ли Садовського, в якому утвердив¬ 
ся переважно в ролях героїчного 
плану — Панас, Гнат Голий, Та¬ 
рас («Бурлака», «Сава Чалий», 
«Бондарівна» Карпенка-Карого), 
Братковський («Остання ніч» Ста- 
рицького), Дон Жуан («Камінний 
господар» Лесі Українки), з успі¬ 
хом грав ролі у виставах за твора¬ 
ми російських (Хлестаков —«Реві¬ 
зор» Гоголя, Домов — «Освідчен¬ 
ня» Чехова, Жадов — «Тепленьке 
місце» Островського, Никандр — 
«Никандр Безщасний» за Писемсь- 
ким)і зарубіжних (Антось—«Пом¬ 
ста гуцула» за Коженьовським, 
Збишек—«Моральність пані Дуль- 
ської» Запольської, Збігнєв —« Ма¬ 
зепа» Словацького, Франкович — 
«Вихователь Флаксман» Ернста, 
Франц — «Забавки» Шніцлера) 
драматургів. У 1914 М. працював 
актором у Другому Київ, міськ. 
рос. драм, театрі Б. фон Мевеса, 
де виконував ролі Ланця, Різоора 
(«Чаклунка», «Вітчизна» Сарду), 
Сулеймана («Зрада» Сумбатова), 
Скалозуба («Лихо з розуму» Гри- 
боєдова), Пепла («На дні» М. 
Горького), 1915 очолював <Това- 
риство українських акторів за 
участю М. К. Заньковецької та 
П. К. Саксаганського» (Київ), 
1917 був директором, режисером і 
актором Національного зразкового 
театру, 1918 — актором Держ. 
драм, театру (обидва — в Києві). 
Ролі' Антось («Оборона Буші» 
Старицького), пастор Мандерс, 
Бернік («Примари», «Підпори 
громадянства» Ібсена), Геншель 
(«Візник Геншель» Гауптмана) та 
ін. В 1919 М. призначено коміса¬ 
ром Першого театру Українсь¬ 
кої Радянської Республіки імені 
Шевченка і членом театр, комі¬ 
сії (голова — К. Марджангшві- 
лі) по керівництву всіма театрами 
Києва. Одна з кращих ролей М. в 
цьому театрі — Гонта в «Гайдама¬ 
ках» за Шевченком в інсценізації 
й постановці Л. Курбаса; серед ін. 
ролей — Мартіан Емілій («Ад¬ 
вокат Мартіан» Лесі Українки), 
Ернульф («Північні велетні» Іб- 
сена). З 1923 М.— в театрі «Бере¬ 
зіль► (з 1935 — Харків, держ. укр. 
драм, театр ім. Т. Г. Шевченка), 
в якому працював до 1958. Ролі: 
Хома Кичатий («Назар Сто доля» 
Шевченка). Омелько («Мартин Бо- 
руля» Карпенка-Карого), Штефан 

Петрич («Любов на світанні» Га- 
лана), Стрижень, Рижов, Богдан 
Хмельницький, Горлов («Загибель 
ескадри», «Правда», «Богдан 
Хмельницький», «Фронт» Корній¬ 
чука), князь Ярослав («Ярослав 
Мудрий» Кочерги), Штефан («На¬ 
віки разом» Дмитерка), Дикой 
(«Гроза» О. Островського), Вер- 
шинін (Бронепоїзд 14-69» Вс. 
Іванова), Макбет («Макбет» Шек- 
спіра), Фелікс Гранде («Євгенія 
Гранде» за Бальзаком) та ін. Ак¬ 
тор широкого творчого плану, М. 
з великою майстерністю грав різ¬ 
ні за характером ролі — героїчні, 
характерні, комедійні. Постанов¬ 
ки: «Блакитна троянда» Лесі Ук¬ 
раїнки, «Серед бурі» Б. Грінченка, 
«Казка старого млина»С. Черкасен- 
ка, «Оборона Буші» М. Стариць¬ 
кого, «Одруження» М. Гоголя, «За¬ 
гибель ,,Надії“» Г. Гейєрманса 
(грав роль Гейєрта) та ін. Зні¬ 
мався в кінофільмах «Злива» 
(1929), «Фата Моргана» (1931), 
«Коліївщина» (1933), «Прометей» 
(1936) та ін. Викладав у Музично- 
драматичній школі Миколи Ли- 
сенка (1917—18), театр, технікумі 
(1923—24) — в Києві; муз.-драм, 
ін-ті (1925—34), театр. уч-щі 
(1934—41), геатр. ін-ті (1944—61) 
— в Харкові. Професор — з 1946. 
Серед учнів М.— нар. артисти 
СРСР І. Козловськии, Б. Рома- 
ницький, В. Василько, Н. Ужвій 
та ін. Нагороджений орденом 
Леніна, 3 орденами Трудового 
Червоного Прапора. Держ. премія 
СРСР, 1947. 
Те.: Минуле українського театру. К., 
1953; Прошлое украинского театра. 
М., 1954; Сцена, актори, ролі. К.. 
1964. 
Літ.: Чаговець В. І. 1. О. Мар’яненко. 
Народний артист СРСР. К., 1947: 
Гельфандбейн Г. І. О. Мар’яненко. 
Народний артист СРСР. X., 1947; 
Тернюк П. І. Іван Мар’яненко. К., 
1968; Тернюк П. Йван Марьяненко. 
М., 1977. П. І. Тернюк. 
МАР’ЙНІВКА — селище міського 
типу Горохівського р-ну Волин. 
обл. УРСР, біля залізнич. ст. 
Горохів. 2,9 тис. ж. (1980). У М.— 
горохівські цукр. комбінат, пло¬ 
доконсервний і сироробний з-ди, 
будинок побуту. Середня школа, 
мед. амбулаторія, Будинок куль¬ 
тури, бібліотека. 
МАР’ЯН ІВКА — селище міського 
типу Баранівського р-ну Житомир, 
обл. УРСР, за 37 км від залізнич. 
ст. Разіне. 1,7 тис. ж. (1980). Скло¬ 
завод (випускає аптекарський по¬ 
суд). Середня школа, лікарня, 
клуб, б-ка. М. засн. наприкінці 
16 ст. 
МАР’ЯН ІВСЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура бронзового 

1.0. Мар’яненко в ролях Гната («Безталанна» Карпенка-Карого), Богда¬ 
на Хмельницького («Богдан Хмельницький» Корнійчука), Дикого («Гроза» 
0. Островського) та Фелікса Гранде («Євгенія Гранде» за Бальзаком). 

віку. Пам’ятки М. к. поширені на 
тер. Лівобережного Полісся і пн. 
районів Лісостепової України, в 
басейнах річок Сейму, Десни, Су¬ 
ли, Ворскли, Сіверського Дінця 
й Осколу. Назву дістала від с. 
Мар’янівки Білопільського р-ну 
Сум. обл., де 1929 було розкопано 
поселення цієї культури. При роз¬ 
копках поселень виявлено залишки 
наземних жител і неглибоких зем¬ 
лянок, великих за розмірами. 
Знайдено горщики, оздоблені дріб- 
ноузорчастим орнаментом, крем’я¬ 
ні й кварцитові знаряддя (сокири, 
вкладні до серпів, наконечники 
списів і стріл), нечисленні бронзо¬ 
ві вироби. Основу г-ва М. к. ста¬ 
новили полювання, рибальство, у 
період найбільшого розвитку куль¬ 
тури — землеробство і скотарство. 
М. к. поділяється на три періоди: 
ранній — власне мар’янівський; 
середній — малобудківський, або 
студенківський, і пізній — бонда- 
рихинський, який звичайно виді¬ 
ляють в окрему культуру (див. 
Бондарихинська культура'). Да¬ 
тують М. к. 2-м тис. до н. е. 
Літ.: Мар’янівсько-бондарихин_ська 
культура. В кн.: Археологія Українсь¬ 
кої РСР. т. 1. К., 1971. 

С. С. Березанська. 
МАР’ЯТО — мис, крайня пд. точ¬ 
ка Пн. Америки (7°12' пн. ш., 
80° 52' зх. д.). Лежить на гі-ові 
Асуеро, омивається водами Ти¬ 
хого океану. 
МАСА (лат. тазза — шматок, бри¬ 
ла, від грец. ца£а — тісто)— 1) 
Безформна тістоподібна речовина. 
2) Густа або рідкувата суміш; на¬ 
півфабрикат для виробництва дея¬ 
ких матеріалів (напр., паперова 
М., скляна М.). 3) Кількість, об’єм 
речовини якого-небудь предмета; 
сама речовина, з якої складається 
предмет. 4) Безліч, велика кіль¬ 
кість чого-небудь, кого-небудь. 
5) Див. Маса у фізиці. 
МАСА у ф і з и ц і — одна з 
основних фізичних характеристик 
матерії, яка визначає її інерційні 
та гравітаційні властивості. По¬ 
няття М. запровадив І. Ньютон. 
У класичній механіці Ньютона М. 
єкоеф. пропорційності між прикла¬ 
деною до тіла силою Р та набутим 
ним прискоренням а: Р = та. 
Вона виступає тут як міра інерт¬ 
ності (див. Інерція) тіла і наз. 
інертною. З другого боку, 
М. входить у Ньютона закон тя¬ 
жіння, за яким будь-які два тіла 
притягуються між собою з силою 
/\ що прямо пропорційна добутку 
їхніх мас ті і т2 і обернено про¬ 
порційна квадрату віддалі між ни¬ 
ми г : { = утіт2/г2, де у — граві¬ 
таційна стала. В цьому законі М. 
виступає як характеристика граві¬ 
таційних (див. Тяжіння) властивос¬ 
тей тіла і наз. гравітаці й - 
н о ю. Численними дослідами, по¬ 
чинаючи з дослідів Л. Етвеша, 
з великою точністю встановлено 
рівність цих М. Факт рівності 
інертної та гравітаційної М. ле¬ 
жить в основі створеної А. Ейн¬ 
штейном заг. відносності теорії. 
В класичній фізиці вважається, що 
М. є адитивною величиною, тобто 
М. системи тіл є сумою їхніх М., 
і зберігається при будь-яких змі¬ 
нах системи. Цьому, зокрема, від¬ 
повідає відкритий М. В. Ломоно- 
совим і А. Л. Лавуазье закон збе- 

МАСА 

І. О. Мар’яненко. 

Маршанція мінлива: 
1 — чоловіча слань з 
підставками; 2 — жі¬ 
ноча слань з підставка¬ 
ми. 

Мар’янівська культу¬ 
ра. Речі з пам’яток: 
1 — глиняний горщик: 
2 — бронзова підвіска: 
3 — крем’яний нако¬ 
нечник стріли. 
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МАСА 1000 
НАСІНИН 

Т. Г. Масенко- 

В. І. Масик. У сшіі- 
лоньку заграю. Ліно¬ 
гравюра. 1960. 

Маска юнака з давньо¬ 
грецької трагедії. 

реження М. (речовини), за яким 
М. продуктів хім. реакції дорів¬ 
нює М. речовин, які вступили в 
реакцію. Однією з характеристик 
речовини в класичній фізиці є 
густина — М. одиниці об’єму ре¬ 
човини. В спец, теорії відносності 
показано, що М. тіла залежить від 
його швидкості V і змінюється за 
законом т = 1 — іЯ/с2, де 
т0 — М. спокою гіла (при V = 
= 0), с — швидкість світла у 
вакуумі. З цієї ж теорії випли¬ 
ває висновок, що М. тіла зв’язана 
з його енергією Е співвідношенням 
Е = тс2 = т0с2/У 1 — сАс2. Вели¬ 
чина ШоС2 = Е0 визначає внутр. 
енергію тіла і наз. енергією спо¬ 
кою. М. є важливою характерис¬ 
тикою елементарних частинок; 
усі елементарні частинки одного 
сорту та їхні античастинки мають 
однакові М. спокою. В релятивіст¬ 
ській механіці М. не є адитивною 
величиною. М. складаної частин¬ 
ки завжди менша за М. частинок, 
які її утворюють (див. Дефект 
маси). Встановлений теорією від¬ 
носності зв’язок М. тіла з енергією, 
яка міститься в ньому, відкриває 
перспективу пояснення значень М. 
елементарних частинок за рахунок 
енергії зв’язаних з ними полів 
фізичних. У цьому напрямі до¬ 
сягнуто певних результатів щодо 
якісного пояснення існуючих у 
природі спектрів М. елементарних 
частинок, проте спроби побудови 
кількісної теорії М. наштовхують¬ 
ся на значні труднощі. Одиницею 
М. у Міжнародній системі оди¬ 
ниць (СІ) є кілограм. М. атомів 
і молекул звичайно вимірюють в 
атомних одиницях маси, а М. 
елементарних частинок — в одини¬ 
цях М. електрона або в електрон- 
вольтах (частіше в мільйонах 
електронвольтів, МеВ), вказуючи 
енергію спокою частинки. Див. 
також Вага. 
Літ.: Яворський Б. М., Детлаф А. А. 
Курс фізики, т. 3. К., 1973; Джеммер 
М. Понятие массьі в классической и 
современной физике. Пер. с англ. 
М.. 1967. П. І. Фомін. 
МАСА 1000 НАСІНЙН. вага 1000 
насінин — маса 1000 кондиційних 
насінин (в грамах), взятих без ви¬ 
бору із насіння основної культури. 
М. 1000 н.— один з найважливі¬ 
ших господарських показників, що 
характеризують якість насінного 
матеріалу. М. 1000 н. визначають 
норму висіву насіння. В насін¬ 
ницьких дослідженнях для порів¬ 
няння двох зразків насіння М. 
1000 н. перераховують на суху без¬ 
водну речовину, визначаючи абсо¬ 
лютну масу (вагу) насіння. М. 
1000 н. дуже різна у різних видів 
рослин (напр., у квасолі від 250 
до 1200 г. у маку — 0,4 г). Чим 
більша М. 1000 н. одного й того са¬ 
мого виду (сорту) рослин, тим ви¬ 
ща якість посівного матеріалу — 
насіння багатше на поживні ре¬ 
човини. життєздатніше, стійкіше 
проти несприятливих умов вирощу¬ 
вання. Для підвищення М. 1000 н. 
необхідно передусім забезпечити 
рослини поживними речовинами і 
вологою. /. С. Руденко. 
МАСАГ£ТИ (Маааау£таі)—збір¬ 
на назва групи племен Закаспію і 
Приуралля в творах давньогрец. 
авторів. Щодо етнічної належності 
М. в науці немає усталеної думки. 

МАСАЖ (франц. тазза&е, від 
араб, масс — доторкатися) — дозо¬ 
ване механічне подразнення по¬ 
верхні тіла людини. М. рефлек¬ 
торно впливає (через рецептори 
шкіри, м'язів і суглобів) на ткани¬ 
ни і органи. М. може бути загаль¬ 
ним (всього тіла) або місцевим 
(окремої ділянки тіла). Осн. при¬ 
йоми М.— погладжування (ним 
починається і закінчується М.), 
розтирання, розминання, вібрація. 
Осн. види М.: лікувальний, спор¬ 
тивний, гігієнічний та косметичний. 
М. провадять спеціально навчені 
масажисти. 
МАСАі — народ, який живе в 
Кенії і Танзанії. Заг. чисельність 
М.— 420 тис. чол. (1978, оцінка). 
Мова М.— масаї, належить до ні- 
ло-сахарської сім’ї. Серед тради¬ 
ційних вірувань М. поширені 
культ сил природи, культ пред¬ 
ків. Основне заняття — скотар¬ 
ство. 
МАСАЛЬСЬКИЙ Володимир Іва¬ 
нович [13 (25).VII 1896, Київ — 
14.1 1979, там же] — укр. рад. 
мовознавець. Закінчив Київ, ун-т 
(1920). Працював у навч. закладах 
Бердянська, Таганчі, Білої Церк¬ 
ви та ін. З 1933 (з перервами) пра¬ 
цював у Київ, ун-ті (з 1966 — про¬ 
фесор), 1960—71 завідував кафед¬ 
рою слов’ян. філології. Автор 
праць: «Мова і стиль поезій Т. Г. 
Шевченка» (ч. 1—2, 1939—40), 
«Методика викладання українсь¬ 
кої мови в середній школі» (1962), 
«Мова і стиль творів М. Коцюбин¬ 
ського» (1965), «Викладання ро¬ 
сійської мови в середній школі» 
(1977) тощо. 
масАндра — селище міського 
типу Крим, обл УРСР, підпоряд¬ 
коване Ялтинській міськраді. 
4,3 тис. ж. (1980). У селищі — гол. 
з-д кримського виробничо-аграр¬ 
ного об'єднання виноробної промис¬ 
ловості «Масандра», відділок 
радгоспу-заводу «Лівадія». Про- 
фес.-тех. уч-ще, середня школа, 
кінотеатр, клуб, 6-ка. Перші згад¬ 
ки про М. належать до 1-ї пол. 
18 ст., з 1941 — селище міського 
типу. М.— приморський кліма¬ 
тичний курорт. Лікувальні засоби: 
аерогеліотерапі я, виноградол і ку¬ 
вання (вересень — жовтень), мор¬ 
ські купання (з червня по жов¬ 
тень). 
«масАндра» — див. Кримське 
виробничо-аграрне об'єднання ви¬ 
норобної промисловості «Масанд¬ 
ра>. 
МАСАРИК (Мазагук) Томаш Гар- 
ріг (7.III 1850, Годонін — 14.IX 
1937, Лані, поблизу Праги) — че- 
хослов. держ. і політ, діяч. У 
1882—1914 — професор філософії 
Празького ун-ту. В 1900 — заснов¬ 
ник і ідеолог ліберальної Чеської 
народної (реалістичної) партії 
(1905—18 — Чеська прогресивна 
партія), що виступала за автономію 
Чехії в складі Австро-Угорщини. 
Був одним з організаторів контр¬ 
революційного антирадянського 
чехословацького корпусу заколо¬ 
ту 1918. В 1918—35 — президент 
Чехословацької республіки. Боров¬ 
ся проти революц. руху і пролет. 
ідеології. В зовн. політиці прово¬ 
див антирад. курс, орієнтувався 
на зх. д-ви. З ім’ям М. пов’язана 
своєрідна форма чес. бурж. рефор¬ 
мізму (т. з. масарикізм), гол. риса¬ 

ми якого були націоналізм, демо¬ 
кратична і гуманістична фразеоло¬ 
гія, проголошення немарксистсь- 
кого, «еволюційного» соціалізму 
і вихваляння бурж. демократії. 

А. Ф. Кізченко, 
МАСЕЙб — місто на Сх. Бразілії, 
адм. ц. штату Алагоас. Мор. порт 
на узбережжі Атлантичного ок., 
залізнична станція, аеропорт. 249 
тис. ж. (1970). Підприємства хім.. 
металооор., лісопильної, текст, 
(зокрема бавовняної), харчосма¬ 
кової промисловості. 
МАСбНКО Терень (Терентій) Гер- 
манович (28.Х (10.XI) 1903. с. 
Глодоси, тепер Новоукраінського 
р-ну Кіровогр. обл.— 6.VIII 1970, 
Київ] — укр. рад. поет. Закінчив 
у Харкові Комуністичний ун-т ім. 
Артема (1930). Працював у редак¬ 
ціях журналів «Молодняк», <Пе- 
рець>. У роки Великої Вітчизн. 
війни — на радіостанції ім. Т. Г. 
Шевченка. Почав друкуватися з 
1924. Перша зб. віршів—«Степова 
мідь» (1927). В книгах віршів і 
поем «Ключ пісень» (1930), «Віт¬ 
чизна» (1933), «Нові поезії» (1936), 
«У стані воїнів» (1944), «Срібна 
дорога» (1946), «Київські кашта¬ 
ни» (1954), «Багряні жоржини» 
(1969) опоетизував трудові й ратні 
будні рад. людей, дружбу народів 
СРСР. Автор роману у віршах 
«Степ» (кн. 1 — 1938; кн. 2— 1968), 
нарисів, літ.-критичних статей, пе¬ 
рекладів. Багато віршів М. покла¬ 
дено на музику. 
Тв.і Твори, т. 1—2. К., 1963; Вибране, 
К.. 1975; Рос. перек л.— Журав- 
ли над океаном. М., 1970; Серебряная 
дорога. М., 1978. 
Літ.: Нудьга Г. Терень Масенко. К., 
1965. Л. М. Коваленко. 
МАСЕО (Масео) Антоніо (14.VI 
1845, Сантьяго-де-Куба — 7.XII 
1896) — один з керівників нац.- 
визвольної боротьби кубинського 
народу проти ісп. поневолення. 
Учасник 10-літньої війни за неза¬ 
лежність (1868—78). Після пораз¬ 
ки повстанської армії — в емігра¬ 
ції в країнах Лат. Америки. 
В квітні 1895 висадився з загоном 
патріотів на Кубі і очолив повстан¬ 
ня в провінції Орієнте. З вересня 
1895 — заст. головнокоманд. виз¬ 
вольною армією. З жовтня 1895 
до січня 1896 армія, очолена М., 
пройшла з боями весь острів, що 
привело до поширення повстання 
на Зх. провінції Куби. Загинув 
у битві біля м. Сан-Педро. 

В. В. Пащук. 
М АС ЕРУ — столиця держави Ле¬ 
сото. Залізнич. лінією сполучене з 
магістраллю Блумфонтейн — Дур- 
бан V ПАР. Вузол автошляхів, 
аеропорт. 30 тис. ж. (1978). Не¬ 
великі пром. підприємства. Знач¬ 
на частина населення зайнята сіль¬ 
ським господарством Торг, центр. 
Засн. 1869. 
МАСИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАКбН- 
див. Маса у фізиці. 
МАСЙВ у програмуванні 
— сукупність однотипних за струк¬ 
турою та способом використання 
вхідних, проміжних чи вихідних 
даних, що належать до певного 
етапу обчислювальних чи управ¬ 
лінських робіт. М. можна подати 
як матрицю, вектор чи ін. імено¬ 
вану упорядковану я-вимірну су¬ 
купність однорідних величин; в 
ін. випадках М. може складатись 
із сукупності документів складної 
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структури, напр. кадрових анкет 
підприємства, бібліографічних кар¬ 
ток тощо. Як правило, М. включає 
великий обсяг інформації, що роз¬ 
міщується на зовн. носіях пам’яті 
обчислювальної машини; оброб¬ 
ляють його порціями, що перено¬ 
сяться в оперативну пам’ять. Такий 
М. часто наз. файлом. 

Л. П. Бабенко. 
МАСИК Володимир Ілліч [н. 25. 
V (7.VI) 1917, Катеринослав, те 
пер Дніпропетровськ] — укр. рад. 
графік і живописець, засл. худож¬ 
ник УРСР (з 1977). Член КПРС 
з 1952. В 1944—50 навчався в Ки¬ 
їв. художньому інституті в 
М. Шаронова та К. Трохименка. 
Твори: картини — «Нагорода пе¬ 
реможцям > (1949—50), «Новий 
будинок у Косові» (1960), «Вечір 
у Карпатах» (1962), графічні се¬ 
рії — присвячені життю і діяль¬ 
ності В. І. Леніна (1958—73), 
буд-ву Рад. України (1959—60), за 
мотивами поезій Т. Г. Шевченка 
(1961—63), «Цього не можна за¬ 
бути» (1967—75). Автор ілюстра¬ 
цій до книжок, екслібрисів. Наго¬ 
роджений орденом Червоної Зірки, 
медалями 
Літ.: Володимир Масик. Альбом. 
К., 1963. 
МАСКА (франц. таздие, від італ. 
шазсЬега) — 1) Спец, накладка з 
будь-яким зображенням (ліплена 
або мальована личина у формі 
звірячої морди або людського об¬ 
личчя; М. театральна чи риту¬ 
альна). 2) Карнавальна пов’язка 
з шовку або картону з щілинами 
для очей. 3) Фотографічний засіб 
обмеження світла при комбінова¬ 
ному фото- і кінозніманні («блу¬ 
каюча маска»). 4) М. хірургічна — 
прилад або частина апарата, що 
накладається на обличчя хворого 
під час наркозу. 5) М. киснева — 
прилад, що застосовується при ви¬ 
сотних польотах, підземних робо¬ 
тах, гасінні пожеж тощо. 6) Гіпсо¬ 
вий зліпок з обличчя померлого. 
7) М. поховальна — М., яка кла¬ 
лася в поховання на обличчя по¬ 
мерлого (бувають з дерева, глини, 
золота). Були поширені в давні 
часи в різних народів. 8) Сітка з 
дроту для захисту обличчя при 
фехтуванні. 9) Переносно — уда¬ 
вання, машкара, вигляд людини, 
що не відповідає її справжній суті. 
МАСКАньТ (Мазса^пі) П’єтро 
(7.XII 1863, Ліворно — 2.VIII 1945, 
Рим) — італ. композитор. Навчав¬ 
ся в Міланській консерваторії. 
Автор 14 опер, оперет, інструм. 
музики. Світову славу здобув 
оперою «Сільська честь» (1890), 
яка поряд з оперою «Паяци» Р. 
Леонкавалло поклала початок 
оперному веризмові. 
МАСКАРАД (франц. шазсагасіе, 
італ. тазсЬегаїа) — свято, бал, 
учасники якого одягаються в мас¬ 
ки і спеціальні костюми (етногр., 
істор., казкові тощо). Елементи 
М. мали місце ще за доби антич¬ 
ності в нар. обрядах та іграх, пов’я¬ 
заних з землеробськими святами, 
згодом — у ярмаркових та ін. гу¬ 
ляннях. З 13—14 ст. в країнах 
Зх. Європи поширились масові нар. 
гуляння на вулицях і площах — 
карнавали. М. існували і в Росії, 
з 2-ї пол. 18 ст. мали характер 
публічних балів. В СРСР М.— 
одна з форм масових нар. свят. 

МАСКАРбНСЬКІ острови — 
група вулканічних островів в Ін¬ 
дійському ок., на Сх. від о. Мада¬ 
гаскар. Складаються з трьох остро¬ 
вів: Реюньйон (франц. володіння), 
Маврі кій і Родрігес (входять до 
складу незалежної д-ви Маврі- 
кій). Пл. 4479 км2. Поверхня го¬ 
риста, заввишки до 3069 м, є 
діючі вулкани. Клімат тропічний, 
вологий. Вічнозелені ліси, савани. 
Плантації цукр. тростини, кокосо¬ 
вої пальми, чаю, кавового дерева. 
Гол. міста: Порт-Луї (о. Маврі кій) 
Сен-Дені (о. Реюньйон). 
МАСКАРбН (італ. шазсЬегопе, 
букв.— велика маска) — декора¬ 
тивна скульптурна прикраса у ви¬ 
гляді стилізованої фантастичної 
маски людини або тварини. М. 
оздоблюють будівлі, фонтани, ви¬ 
роби декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва тощо. 
маскАт — столиця Оману. Мор. 
порт на узбережжі Оманської зат. 
Аравійського м. Поблизу М., у 
м. Ес-Сібі,— аеропорт міжнар. 
значення. Вузол караванних шля¬ 
хів. Бл. 85 тис. ж. (з передмістями, 
початок 1980). Розвинуті кустарні 
промисли. Рибальство. У місті 
зосереджені численні контори іноз. 
і нац. компаній, філіали банків. 
МАСКУВАННЯ військове—вид 
забезпечення бойових дій та пов¬ 
сякденної діяльності військ; комп¬ 
лекс заходів, спрямованих на вве¬ 
дення противника в оману щодо 
наявності та розташування військ 
(сил флоту), військ, об’єктів, 
їхнього стану, боєготовності і дій, 
а також планів командування. 
М. сприяє досягненню раптовос¬ 
ті дій військ, збереженню їхньої 
боєготовності та підвищенню жи¬ 
вучості об’єктів. За масштабами 
застосування і характером завдань 
М. поділяється на стратегічне, опе¬ 
ративне й тактичне. 
МАСЛА МІНЕРАЛЬНІ, масла 
нафтові — продукти, що їх одер¬ 
жують з висококиплячих фракцій 
нафти і застосовують в основному 
для змащування тертьових повер¬ 
хонь механізмів і машин. За спо¬ 
собом вироби. М. м. поділяють на 
дистилятні, залишко¬ 
ві компаундовані, за¬ 
гущені (містять полімери). До 
складу більшості М. м. вводять 
спец, добавки (присадки), які по¬ 
ліпшують властивості масел. 
Компоненти для вироби. М. м. 
одержують гол. чин. селективним 
очищенням дистилятів і залишків 
нафти. За призначенням М. м. 
поділяють на моторні (для 
поршневих двигунів, крім авіацій¬ 
них), авіаці йні.трансмі- 
с і й н і (для автомобілів, тракто¬ 
рів та різних редукторів), осьо¬ 
ві та індустріальні (заг. 
та спец, призначення для змащу¬ 
вання пар тертя металорізальних, 
ткацьких, деревообробних станків 
і пресів, циліндрових парових ма¬ 
шин, вакуумних і холодильних 
установок, турбін, компресорів). 
Особливу групу становлять електро- 
ізоляційні (трансформаторні, кон¬ 
денсаторні і кабельні), приладові, 
технологічні (вироби, хім. воло¬ 
кон, пом’якшувачі гумових сумі¬ 
шей, пластифікатори) та білі (за¬ 
стосовують у медицині, парфюме¬ 
рії) масла. 
Літ..* Черножуков Н. И., Крейн С. 3.. 

Лосиков Б. В. Химия минеральньїх 
масел. М., 1959; Папок К К.. Рагозин 
Н. А. Словарь по топливам. маслам, 
смазкам, присадкам и специальнмм 
жидкостям. М., 1975: Товарньїе нефте- 
продуктьі, свойства и применение. 
Справочник. М., 1978. В. Т Скляр. 
МАСЛЕННИКОВ Іван Іванович 
[З (16).IX 1900, ст. Чаликла, тепер 
Озінського р-ну Саратовської обл. 
— 16.IV 1954, Москва] — рад. 
військ, діяч, генерал армії (1944), 
Герой Рад. Союзу (1945). Член 
КПРС з 1924. В Рад. Армії з 1918. 
Учасник громадян, війни. В 1935 
закінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — команд, 
арміями, Пн. групою військ За- 
кавказ. фронту, заст. команд. 
Волховським, Пд.-Зх., 3-м Укр., 
Ленінгр., команд. Пн.-Кавказ., 
3-м Прибалт. фронтами. Учасник 
радянсько-японської війни 1945. 
заст. Головнокоманд. рад. війсь¬ 
ками на Далекому Сході. Після 
війни — на командній роботі в Рад. 
Армії. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
МАСЛЕННИКОВ Павло Андрі¬ 
йович (н. 12.VII 1921, с. Шубино, 
тепер Борського р-ну Горьк. обл.) 
— укр. рад. педагог, Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1978). Член КПРС 
з 1943. Закінчив Харків, пед. ін-т 
(1952). Пед. діяльність почав 
1938. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. З 1958 працює директором 
серед, школи № 3 Харкова. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, інши¬ 
ми орденами і медалями. 

О. К. Боброва. 
МАСЛИНА, олива (Оіеа) — рід 
рослин родини маслинових. Віч¬ 
нозелене дерево або кущ заввишки 
5—12 м. Листки ланцетні або ви- 
довжено-яйцевидні, цілокраї, шкі¬ 
рясті, знизу сріблясті. Квітки дво¬ 
статеві, зібрані в китиці. Плід — 
м’ясиста кістянка. Бл. 60 видів, 
пошир, в тропіч. і субтропіч. краї¬ 
нах Сх. півкулі. Походить з Бл. 
Сходу. Вирощують в багатьох краї¬ 
нах, зокрема в Іспанії, Італії, 
Греції та ін. В СРСР, у т. ч. й 
УРСР, лише 1 вид — М. євро¬ 
пейська (О. еигораеа). М’я¬ 
куш плоду містить 30—40% висо¬ 
коякісної харч, олії, цукри, про¬ 
вітамін А, вітаміни В, С. В СРСР 
вирощують на Пд. Криму. Плоди 
солять, консервують зеленими 
(пікулі) і спілими; з них одер¬ 
жують оливкову і прованську олію, 
яку споживають, використовують 
у консервній пром-сті і медицині, 
а також техніч. олію для різних 
цілей. Макуху згодовують худобі. 
Створено бл. 500 сортів. 
МАСЛЙНКА, лох (Еіаеаяпиз) — 
рід рослин родини маслинкових. 
Дерева і кущі. Листки чергові, су¬ 
противні, вкриті лускоподібними 
волосками. Квітки двостатеві або 
одностатеві. Плоди — кістянкопо- 
дібні. Понад 50 видів, пошир, у 
Середземномор’ї, Малій і Серед. 
Азії, Австралії та Пн. Америці. 
В СРСР — 5 дикорослих видів. В 
УРСР лише в культурі 6 видів, 
з них найбільше значення має 
М. вузьколиста (Е. ап- 
Еизііїоііа) — колюче дерево до 7 м 
і більше заввишки з дрібними, 
дуже запашними квітками. Медо¬ 
нос. М. культивують у садах і 
парках як декоративні рослини. 
Використовують у захисних лісо- 

МАСЛИНКА 

ш 

Маскарон роботи 
Мікеланджело. Маска 
фавна. Мармур. 1488— 
92. Національний му¬ 
зей. Флоренція. 

Маслина європейська: 
1 — квітуча гілка; 
2 — квітка; 3 — плід. 

Маслинка вузьколиста 
Квітуча гілка і плід. 
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МАСЛІВСЬКИЙ 
могильник 

П. П. Маслов. 

С. І. Маслов. 

Маслюк зернистий. 

насадженнях як плодові, лікар¬ 
ські, ефіроолійні рослини. 
МАСЛІВСЬКИЙ могйльник 
— могильник черняхівськоі куль¬ 
тури (2—5 ст.) на околиці с. Мас- 
лового Шполянського р-ну Черкась¬ 
кої обл. Досліджували його 1926, 
1928—29, а також у 60-х рр. Від¬ 
крито 91 поховання — трупопокла- 
дення й трупоспалення. У похо¬ 
ваннях знайдено глиняний посуд, 
бронзові фібули (застібки), пряж¬ 
ки, підвіски, гачки, глиняні пря¬ 
сельця, залізні ножі, кістяні гре¬ 
бінці, янтарне і кам’яне намисто. 
Поблизу М. м. було одночасне з 
ним поселення. При розкопках йо¬ 
го (1928) виявлено залишки вели¬ 
кої наземної глинобитної споруди. 
МАСЛО ВЕРШКОВЕ —харчовий 
продукт, що є концентратом молоч¬ 
ного жиру, одержаного з вершків; 
продукт маслоробства. Відзнача¬ 
ється високою калорійністю (близь¬ 
ко 780 ккал/100 г), низькою т-рою 
плавлення (32—35° С), практично 
повністю (94—97 % ) засвоюється 
організмом. Містить 52—98% жи¬ 
ру, 1—20% (іноді більше) вологи, 
а також білки, вітаміни, молоч¬ 
ний цукор, ін. речовини. Пром-сть 
СРСР виробляє М. в. вологодське, 
любительське, селянське, солоне, 
несолоне, бутербродне з наповню¬ 
вачами (напр., з какао, ваніліном 
і цукром) і топлене. М. в. вико¬ 
ристовують у харч, пром-сті, кулі¬ 
нарії тощо. П. С. Петренко. 
МАСЛОВ Василь Іванович [21.XII 
1884 (2.1 1885), м. Ічня, тепер 
Черніг. обл.— 22.III 1959, Київ] — 
укр. рад. літературознавець і пе¬ 
дагог. Брат С. І. Маслова. Закін¬ 
чив Київ, ун-т (1909). Протягом 
багатьох років працював виклада¬ 
чем історії рос. л-ри в Київ, ун-ті 
та Київ. пед. ін-ті. Автор праць з 
історії укр. і рос. літератур і літ. 
взаємин, розвідок з фольклору, 
етнографії, археології: « Літера¬ 
турна діяльність К. Ф. Рилєєва» 
(1912), -«Українська етнографія 
першої половини 19 ст.» (1934) 
-«Рільницьке знаряддя і техніка 
за пам’ятками Райковецького го¬ 
родища феодальної епохи» (1937), 
-«Пушкін і декабристи» (1951) та 
ін. В. П. Колосова. 
МАСЛОВ Василь Павлович 
(справж. прізв.— Маслій; бл. 1841 
— 12.XII 1880, Москва) — ук¬ 
раїнський письменник. Був зна¬ 
йомий з Т. Г. Шевченком (1859), 
збирав матеріали до його біогра¬ 
фії. Наприкінці 60-х рр. викладав 
історію в Строгановському учили¬ 
щі (Москва). Надрукував першу 
біографію Т. Г. Шевченка рос. мо¬ 
вою в журн. «Грамотей» (1874), 
яка згодом перевидавалась кіль¬ 
ка разів окремою книгою. Збирав 
матеріали з історії України, за¬ 
ймався літ. та археографічною ді¬ 
яльністю. 
Те.: Тарас Григорьевия Шевченко. 
Биографический очерк. М., 1874. 

МАСЛОВ Петро Павлович [15 
(27).VII 1867, с. Масловка, тепер 
Оренбурзької обл.— 4.УТ 1946, 
Москва] — рос. економіст, соціал- 
демократ, акад. АН СРСР (з 1929). 
Навчався у Харків, ветеринарному 
ін-ті. В 1894 у Віденському ун-ті 
вивчав політ, економію. Повер¬ 
нувшись у Росію, 1896—97 редагу¬ 
вав легальну марксистську газету 
-«Самарский вестник». Перебуваю¬ 

чи в Петербурзі, співробітничав у 
журналах «Научное обозрение», 
«Жизнь», «Начало». В 1903 примк¬ 
нув до меншовиків, висунув про¬ 
граму муніципалізації землі. Кри¬ 
тику поглядів М. дав В. І. Ленін, 
зокрема в праці « Аграрна програ¬ 
ма соціал-демократії в першій ро¬ 
сійській революції 1905—1907 ро¬ 
ків» (Повне зібр. тв., т. 16). Реві¬ 
зував окремі положення марксиз¬ 
му, зокрема вартості закон. Ви¬ 
ступав також проти вчення про 
вартість робочої сили, заробітну 
плату, заг. закон капіталістично¬ 
го нагромадження, про джерела 
пром. резервної армії та ін. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції відійшов від політ, діяль¬ 
ності, був на наук, і пед. роботі. 
Розробляв деякі проблеми політ, 
економії соціалізму. 
МАСЛОВ Сергій Іванович 
[16(28).ХІ 1880, м. Ічня, тепер 
Черніг. обл.— 11.1 1957, Київ] — 
укр. рад. літературознавець і пе¬ 
дагог, чл.-кор. АН УРСР (з 1939). 
Брав активну участь у студентсь¬ 
кому революц. русі, за що його 
віддано в солдати в числі 183-х 
студентів Київ, ун-ту (1900). Піс¬ 
ля солдатської служби закінчив 
Київ, ун-т (1907). З 1914 — при¬ 
ват-доцент, з 1935 — професор 
ун-ту. Перша наук, праця — «Лір¬ 
ники Полтавської і Чернігівської 
губерній» (1902). Автор численних 
досліджень з історії давніх укр. 
та рос. літератур (творчість М. 
Смотрицького, К. Саковича, Л. 
Карповича, І. Галятовського та 
ін.). М. належать огляди полеміч¬ 
ної, драматич., віршованої л-ри 
16—18 ст., праці з палеографії, 
бібліографії, історії книгодруку¬ 
вання, фольклору, історії мови. 
Літ.; С. І. Маслов [Некролог]. «Ра¬ 
дянське літературознавство», 1957, 
№ 1. В. П. Колосова. 
МАСЛОВИЧ Василь Григорович 
(1793, Харків — 1841, Петербург) 
— укр. письменник і журналіст. 
Закінчив Харків, ун-т (1816). Ви¬ 
давав сатиричний журн. <Харь- 
ковский Демокрит» (1816), у яко¬ 
му друкував і свої вірші укра¬ 
їнською мовою («Пісня сімейству», 
«Від’їзд студента на учительство 
в Олешки», «Жартівлива пісня» та 
ін.). З 1816 жив у Петербурзі, тво¬ 
ри цього періоду не друкувались. 
Нарис «Невський проспект» опуб¬ 
ліковано 1928. Сатиричні твори М. 
пройняті співчуттям до народу, 
деякі з них спрямовані проти крі¬ 
посництва. 
Те.: Сказка про Харька, основателя 
Харькова, его дочь Гапку и батрака 
Якива. X.. 1890. 
Літ.: Федченко П._ М. Матеріали 
з історії української журналістики, 
в. 1. К., 1959. Ф. К. Сарана. 
МАОЛбВСЬКИЙ Опанас Федо¬ 
рович [1739, с. Церковище, тепер 
с. Підлісне Козелецького р-ну 
Черніг. обл.— 26.IX (7.Х) 1804, 
Київ] — укр. лікар. Навчався у 
Київ, академії й у Моск. медико- 
хірург. школі (закінчив 1772 під¬ 
лікарем). У 1774 здобув звання 
лікаря. В 1784 — лікар Київ, 
намісництва, де на основі власної 
практики боротьби з чумою в 
Москві організував карантин. 
Ступінь доктора медицини М. 
присвоєно 1792. З 1797 — інс¬ 
пектор Орловської, з 1801 — Київ, 
лікарських управ, з 1802 — викла¬ 

дач «мед. класу» Київ, академії. 
Автор ряду праць з акушерства, 
інфекційних захворювань, бота¬ 
ніки, токсикології. Почесний член 
Держ. мед колегії. М. О. Оборін. 
МАСЛОРОБСТВО — виготовлен¬ 
ня масла вершкового збиванням 
або перетворенням вершків. Най¬ 
поширенішим є спосіб збивання 
за яким вершки середньої жир¬ 
ності (38%) піддають пастериза¬ 
ції, сепарації і власне збиванню, 
використовуючи для цього масло- 
виготівники перервної або безпе¬ 
рервної дії. Продуктивнішим є 
спосіб безперервного збивання, 
який виключає трудомістку опера¬ 
цію сепарації вершків: пастери¬ 
зовані й охолоджені вершки б— 
12 годин витримують у спец, єм¬ 
ностях (танках), після чого вони 
надходять до масловиготівників. 
Продуктивність ліній безперерв¬ 
ного збивання — від 1 до 4 т масла 
за годину. За способом перетво¬ 
рення обробляють попередньо па 
стеризовані й сепаровані вершки 
(жирністю 83—85%). На масло вони 
перетворюються у спец, апаратах, 
де їх перемішують і одночасно 
охолоджують. Питання М. дослі¬ 
джують, зокрема, в М'ясної і мо¬ 
лочної промисловості українсько¬ 
му науково-дослідному інститу¬ 
ті. Див. також Молочна промис¬ 
ловість. 
Літ.: Технология молока и молочнш 
продуктов. М., 1974. 

П. С. Петренко. 
МАСЛОСИРОРОБНА ПРОМИ¬ 
СЛОВІСТЬ — галузь пром-сті, 
підприємства якої виробляють 
тваринне масло, різні види сирів 
та ін. молочні продукти. Див. 
Молочна промисловість. 
МАСЛіЬК — назва кількох видів 
їстівних грибів родини болетових. 
Найпоширеніші: М. звичай¬ 
ний (Воіеіиз Іиіеиз» синонім 
Іхосошиз Іиіеиз), росте по всій 
Україні у хвойних (соснових) і 
мішаних лісах. Шапинка діам. 
З—8 (10—12) см, каштанова або 
жовту вато-коричнювата. Ніжка до 
10 см завдовжки і до 3 см у діамет¬ 
рі, з кільцем; М. зернистий 
(В. вгапиіаіиз, СИН. і. дгапиіаіиз) 
зустрічається в соснових лісах, 
дуже подібний до М. звичайного, 
але ніжка зерниста, без кільця; 
м’якуш жовтий. У модринових 
лісах росте М. модриновий 
(В. еіе^апз, син. І.еіе^апз). Шапин¬ 
ка 4—10 (15) см у діам., жовто-або 
оранжево-коричнева. Ніжка до 
10 см завдовжки з кільцем. Всі 
М. є мікоризоутворювачами (див. 
Мікориза). 
М А С Л Я Є В Вадим Юхимович 
[н. 1 (14).ІУ 1914, с. Паньшино, 
тепер Радищевського р-ну Ульян. 
обл.] — рос. рад. архітектор, нар. 
арх. СРСР (з 1976). Член КПРС 
з 1945. В 1936 закінчив Моск. 
архіт. ін-т. Працював у Москві 
(1936), Алма-Аті (1937—41), з 
1945 — у Волгограді. З 1957 — 
гол. архітектор Волгограда. Осн. 
роботи: лабораторний корпус Все¬ 
союзного н.-д. ін-ту механізації 
с. г. в Москві (1935—37). житл. 
будинки в Каб.-Балк. АРСР 
(1935—36); у Волгограді — житл. 
будинки на вул. Леніна та Радян¬ 
ській (1946—49), Палац Праці 
(1948—54), пед. ін-т (1947—57), 
Музей-панорама Сталінградської 
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битви (1965—77), проект плану¬ 
вання центру міста. Автор наук, 
праць. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
МАСЛЯК Володимир Іванович 
(літ. псевд.— Залуквич; 14. IX 
1858, с. Серники Середні, тепер с. 
Діброва Рогатинського р-ну Івано- 
Фр. обл.— 15.VII 1924) — укр. 
письменник і публіцист. Закінчив 
Краків, ун-т. Почав друкуватися 
1879. В збірках «Поезії» (1886), 
<3 чорного шляху» (1897) показав 
тяжку долю трудящих, змалював 
картини героїчного минулого Ук¬ 
раїни («Байда», «Похід Наливай¬ 
ка» та ін.). Кращі поезії М. близь¬ 
кі до нар. пісень, деякі з них по¬ 
кладено ра музику («О не забудь» 
та ін.). Автор сатиричної повісті 
«Кістяки Гольдбейна» (1896), в 
якій викрив консервативне галиць¬ 
ке попівство. Упорядкував і ви¬ 
дав у 1898 зб. «На великі рокови¬ 
ни», присвячений І. Котляревсь¬ 
кому. ф. /7. Погребенник. 
МАС ЛЯК Степан Володимирович 
(19.XI 1895, м. Станіслав, тепер 
Івано-Франківськ — 8. VII 1960, 
Львів) — укр. рад. поет, перекла¬ 
дач. Син В. І. Масляка. Закінчив 
Львів, ун-т і Вищий пед. ін-т у 
Празі (1928). Виступав у львів. 
прогрес, пресі (журн. «Нова куль¬ 
тура», газ. «Вперед»). За активну 
участь у революційному русі Зх. 
України М. не раз зазнавав ареш¬ 
тів. У 1924 емігрував до Чехосло- 
ваччини. В 1945 повернувся до 
Львова, працював у рад. пресі, 
пізніше — викладав у Львів, ун-ті. 
З віршами виступив 1914. В пое¬ 
мі «Пролом» (1934) відтворив 
збройну боротьбу львів. пролета¬ 
ріату за Рад. владу 1918. У поезі¬ 
ях, написаних після 1945, оспі¬ 
вував соціалістичні перетворення 
на зх.-укр. землях. Перекладав з 
польс., чес., словац. та ін. європ. 
мов, зокрема переклав роман Я. 
Гашека «Пригоди бравого вояки 

МАСЛЯНА КИСЛОТА — ОДНО- 

основна насичена карбонова кис¬ 
лота аліфатичного ряду. Безбарв¬ 
на оліїста рідина з різким непри¬ 
ємним запахом, добре розчинна у 
воді та органічних розчинниках. 
Відомо два ізомери М. к.: «-мас¬ 
ляна к-та, СН3СН2СН2СООН 
(густ. 958 кг/м3 при 20° С, Ікт 
163° С) та ізомасляна к-та, 
(СН3)2СНСООН (густ. 949 кг/м3 
при 20° С. *кип 155° С). Одержу¬ 
ють «-М. к. окисленням «-бутило¬ 
вого спирту або зброджуванням 
відходів, що містять крохмаль 
(див. Маслянокисле бродіння), 
ізо-М. к.— окисленням ізобути- 
лового спирту. Практичне значен¬ 
ня мають ефіри М. к., що відзна¬ 
чаються фруктовим і квітковим 
запахом. Деякі з них використо¬ 
вують як запашні речовини у харч, 
і парфюмерній промисловості. 
МАСЛЯНИКОВ Віктор Леонідо¬ 
вич (1877, Кам’янець-Поділь- 
ський —20.ІУ 1944, Київ) — укр. 
рад. живописець. Навчався в Ки¬ 
їв. рисувальній школі М. Мураш¬ 
ка, 1905—10 — у Краківській 
академії красних мистецтв у Я. 
Станіславського. М. писав лірич¬ 
ні пейзажі («Зимою», «Сірий ве¬ 
чір», обидва — 1911, ДМУОМ, 
та ін.). В 1906 брав участь в ілю¬ 
струванні журн. «Шершень». 

МАСЛЯНОКИСЛЕ БРОДІННЯ 
— зброджування вуглеводів, дея¬ 
ких органічних кислот і спиртів з 
утворенням переважно масляної 
кислоти, оцтової кислоти, СО? 
та Н2. М. б. спричинюється анае¬ 
робними (див. Анаероби) бакте¬ 
ріями роду клостридій. Типовим 
представником бактерій, що ви¬ 
кликають М. б., є Сіозігісііит Ьи- 
Іугісит. М. б. може призводити 
до псування силосу, сиру тощо. 
МАСНИЦЯ , масляна, масляниця 
— давньослов’янське свято на честь 
пробудження природи, переходу 
до весни і початку землеробських 
робіт. Християнською церквою М. 
була включена до реліг. свят («мас¬ 
ний тиждень» у кін. лютого або 
на поч. березня). У росіян, укра¬ 
їнців і білорусів М. побутувала 
як нар. свято. За рад. часу деякі 
традиційні розваги, що були скла¬ 
довими частинами М. (карнавали 
ряджених, катання на санях), збе¬ 
реглися в нар. святі «проводів зи¬ 
ми». 
«МАСОВА КУЛЬТУРА» — уза¬ 
гальнене поняття стану сучас. бурж. 
культури, що являє собою комп¬ 
лекс поширюваних за допомогою 
засобів масової інформації і про¬ 
паганди фальшивих духовних цін¬ 
ностей і псевдокультурних потреб. 
Виникнення «М. к.» пов’язане з 
заг. занепадом бурж. культури в 
епоху імперіалізму, з широким 
проникненням у неї духу комерції, 
наживи. В умовах державно-мо¬ 
нополістичного капіталізму за до¬ 
помогою механізму моди та рекла¬ 
ми культура перетворюється на 
галузь економіки, інструмент мані¬ 
пуляції свідомістю людини. Ідей¬ 
но-естетична сутність«М. наполя¬ 
гає в поєднанні певних худож. об¬ 
разів і прийомів, що мають на 
меті позбавити мистецтво соціаль¬ 
ного змісту, з стереотипами бурж. 
пропаганди. Продукція «М. к.» 
характеризується примітивністю 
змісту, розважальністю, апеляцією 
до емоцій та низьких інстинктів, 
орієнтацією на невибагливі смаки, 
уніфікованістю тощо. За допомо¬ 
гою «М. к.» пануючий клас, ви¬ 
ходячи з своїх вузькокласових 
інтересів, прагне прищепити масам 
і особі стандартні смаки і культур, 
запити, виробити в неї бурж. сте¬ 
реотип мислення. в. В. Танчер. 
МАСОВЕ виробнйцтво — 
тип організації виробництва при 
виготовленні великої кількості 
однорідної продукції протягом три¬ 
валого часу і постійному повторю¬ 
ванні виробничого процесу на всіх 
дільницях, лініях і робочих місцях. 
Характеризується високою кон¬ 
центрацією і спеціалізацією ви¬ 
роби., широким використанням 
принципів безперервності й пото¬ 
ковості, а також механізацією і 
автоматизацією виробничих проце¬ 
сів та окремих операцій, що за¬ 
безпечує його високу екон. ефек¬ 
тивність. Неодмінною умовою 
М. в. є стандартизація та уніфі¬ 
кація. 
«МАСОВЕ ДГЙСТВО» — теат¬ 
ралізоване видовище за участю чис¬ 
ленної кількості виконавців і гля¬ 
дачів. «М. д.» проводяться звичай¬ 
но просто неба — на площах, вули¬ 
цях, в’парках, на стадіонах. Яскра¬ 
ві зразки народних видовищ ство¬ 
рено в Старод. Греції (свята, зма¬ 

гання, при — олімпійські, піфій- 
ські та ін.). Джерелами «М. д.» 
були містерії середніх віків. 
«М. д.», сповнені революційного 
пафосу, набули поширення в епоху 
Великої французької революції. 
Традиції революц. театру на площі 
відродилися в дні Паризької ко¬ 
муни (1871). На Україні, в Росії, 
Білорусії «М. д.» пов’язувалося з 
нар. сільс. святами і нар. твор¬ 
чістю. Нові його форми з’явилися 
після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції. В 1918—20 «М. д.» 
показували в Петрограді—«Дій¬ 
ство про 3-й Інтернаціонал», «Мі¬ 
стерія визволення праці», «До 
світової комуни» (постановка К. 
Марджанішвілі), «Взяття Зимово¬ 
го палацу», в Іркутську —«Бороть¬ 
ба праці і капіталу» (режисер М. 
Охлопков). Грандіозні «М. д.» 
відбувалися 1919—20 на Україні: 
«Повстання на панцернику ,,По- 
тьомкін“» (Одеса), «Визволення 
праці» (Київ, автор сценарію Л. 
Пікулін), «1905 рік» (Умань) та 
ін. У 1961 в Севастополі було по¬ 
казано «М. д.» «Пролог» про 
оборону міста 1854—55 і 1941— 
45. Тематичні масові видовища 
відбуваються на стадіонах і під 
час фестивалів. 
Літ.: Режиссура массовьіх зрелищ. 
М.. 1963. 
МАСОВЕ ЧИСЛО — число нукло¬ 
нів (протонів і нейтронів) в атомно¬ 
му ядрі. Це ціле число, найближче 
до атомної маси ізотопу хім. еле¬ 
мента. Позначається буквою А і 
ставиться ліворуч зверху біля 
знака елемента (напр., 235 ІД озна¬ 
чає ізотоп урану з М. ч. 235). 
«МАСОВИМ ТЕАТР» — мистець¬ 
кий громадсько-політ. журнал, ор¬ 
ган сектора мистецтва Народного 
Комісаріату освіти та ЦК ЛКСМУ 
(1931—33). Виходив щомісяця в 
Харкові (до 1931 під назвою 
<Сільський театр»). Публікував 
методичні поради до вистав, вис¬ 
вітлював досвід профес. театрів. 
«М. т.» друкував інсценізації, 
скетчі, частівки для самодіяльного 
театру. 
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАН¬ 
НЯ ТЕОРІЯ, теорія черг, теорія 
скупченості — математична теорія, 
що розробляється для розрахунку 
й оптимізації ефективності реаль¬ 
них систем, у яких виникає ма¬ 
совий попит на виконання якоїсь 
операції і враховується випадко¬ 
вий характер попиту й обслуго¬ 
вування. Типова задача М. о. т.: 
є п станків, що їх обслуговують 
г операторів. Станок вимагає ува¬ 
ги оператора дл 5І настроювання 
після випадкового часу роботи з 
функцією розподілу А (х); час 
настроювання — випадкова ве¬ 
личина з функцією розподілу 
В (х). Треба знайти серед, число 
станків, що простоюють. М. о. т. 
— складова частина операцій до¬ 
слідження. Матем. апарат М. о. т. 
— теорія випадкових процесів, гол. 
чином марковських процесів і на- 
півмарковських процесів. У зада¬ 
чах, що їх розв’язують за допомо¬ 
гою М. о. т., випадковість виступає 
як органічна основа процесу. Ма¬ 
тем. моделями М. о. г. є си¬ 
стеми масового обслуговування, що 
складаються з приладів, які об¬ 
слуговують вимогу. Розрізняють 
системи з чеканням 
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(вимога, що надійшла, у випадку 
зайнятості всіх приладів че¬ 
кає звільнення котрогось з них), 
системи з відмовами (у 
таких випадках вимога одержує 
відмову) та мішані си¬ 
стеми, що поєднують у собі 
особливості перших двох. Осн. 
характеристики систем — серед, 
час чекання та імовірність втрати 
вимоги. Осн. практичний метод 
розв’язування задач М. о. т.— 
Монте-Карло метод. М. о. т. 
виникла на поч. 20 ст. на базі за¬ 
дач розрахунку телефонних ко¬ 
мутаторів завдяки працям дат. 
вченого А. К. Ерланга (1878—1929). 
Значний вклад у її розвиток зроби¬ 
ли О. Я. Хінчин, Б. В. Гнеденко, 
Ю. В. Прохоров, О. О. Боровков 
(н. 1931) та ін. рад. математики. 
М. о. т. застосовують для розрахун¬ 
ку підприємств масового обслуго¬ 
вування, трансп. систем, складів, 
у задачах фізики, військ, справи, 
задачах, пов’язаних з обчислю¬ 
вальною технікою (напр., для роз¬ 
рахунку швидкодії та пам’яті 
ІІОМ) тощо. 
Літ.: Хинчин А. Я. Работьі по мате- 
матияеской теории массового обслужи- 
вания. М., 1963; Гнеденко Б. В., 
Коваленко И. Н Введение в теорию 
массового обслуживания. М., 1966; 
Климов Г. П. Стохастические системи 
обслуживания. М.. 1966; Боровков 
А. А. Асимптотические методи в тео¬ 
рии массового обслуживания. М., 
1980; Клейнрок Л. Теория массового 
обслуживания. Пер. с англ. М., 1979. 

І. М. Коваленко. 

«МАСОВОГО СУСПГЛЬСТВА 
ТЕОРІЯ» — бурж. суб’єктивно- 
ідеалістична соціологічна доктри¬ 
на щодо структури й динаміки 
розвитку сучасного суспільства. 
В поняття «масове суспільство» 
бурж. соціологи включають поділ 
суспільства на еліту і «масу». Се¬ 
ред численних варіантів «М. с. т.» 
виділяють «аристократичний» і 
« ліберально-демократичний ». Пред- 
ставники першого напряму (X. Ор- 
тега-і-Гассет, Г. Г. Лебон) вбача¬ 
ли гол. загрозу сучасній цивілі¬ 
зації в дедалі зростаючій революц. 
активності мас. Єдиною силою, що 
протистоїть «масі», вони вважали 
еліту, «вождів». Представники «лі¬ 
берально-демократичного» напря¬ 
му (Е. Фромм, Ч. Р. Міллс та 
ін.) небезпеку вбачали у наступі 
монополістичного капіталу, в зро¬ 
станні впливу й могутності правля¬ 
чих кіл, посиленні безправ’я мас, 
соціальній «атомізації» та відчу¬ 
женні особи, водночас вони запере¬ 
чували існування соціальних сил, 
здатних протистояти цьому. В 60— 
70-х рр. 20 ст. ряд бурж. ідеологів 
(Г. Шельський, Е. Шілз, Т. Пар- 
сонс, Д. Белл та ін.) робить спроби 
інтерпретувати поняття «масове 
суспільство» в позитивному плані, 
намагаючись довести, що таке 
суспільство утворює необмежені 
можливості для розвитку людини 
й нівелює класові відмінності. При 
всій різноманітності тлумачення 
«М. с. т.» бурж. ідеологами їх 
об’єднує суб’єктивно-ідеалістич¬ 
ний погляд на роль нар. мас в істо¬ 
рії, страх перед їхньою творчою, 
революц. активністю, ісгор. песи¬ 
мізм і скептицизм, усвідомлення 
кризи сучас. капіталістичного 
суспільства, прагнення «вилікува¬ 
ти» капіталізм, не виходячи за 

його межі, заперечення принци¬ 
пово якісної відмінності між ка¬ 
піталістичною і соціалістичною си¬ 
стемами, ворожість до марксизму- 
ленінізму та реального соціаліз¬ 
му. Л. К. Куличенко. 
МАСОЛ Віталій Андрійович (н. 
14.XI 1928, с. Олишівка, тепер 
с-ще м. т. Черніг. р-ну Чернії. обл.) 
— держ. діяч УРСР. Член КПРС 
з 1956. Н. в сім’ї вчителя. Після 
закінчення 1951 Київ, політех 
ін-ту працював на Новокраматор- 
ському машинобуд. з-ді ім. Леніна 
майстром, нач. цеху, заст. гол. 
інженера, директором, ген. дирек¬ 
тором об’єднання краматорських 
з-дів важкого машинобудування. 
Кандидат тех. наук. З 1972 — пер¬ 
ший заст. голови Дер жп лан у УРСР. 
З січня 1979 — заст. Голови Ради 
Міністрів УРСР, голова Дер жп ла¬ 
ну УРСР. З 1976 — член ЦК Ком¬ 
партії України. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 10-го скликання та 
Верховної Ради УРСР 9 — 10-го 
скликань. Нагороджений орденом 
Леніна, орденом Жовтневої Рр по¬ 
люції, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, орденом «Знак По¬ 
шани». Держ. премія УРСР, 1978. 
МАСбНСТВО, франкмасонство 
(від франц. (тапс-тадоп — вільний 
каменяр) — релігійно-етичний рух. 
Виник в Англії серед бурж. і 
дворянських кіл на поч. 18 ст. 
Поширився в багатьох країнах 
Європи, зокрема в Росії в 30-х рр. 
18 ст. Назву, організаційну форму 
(т. з. ложі), традиції М. запози¬ 
чило у середньовічних цехів 
(братств) каменярів, почасти — у 
лицарських і містичних орденів. 
З М. були пов’язані як реакцій¬ 
ний, так і прогресивний сусп. рухи. 
Для М. характерні певні форми 
протесту проти соціальної неспра¬ 
ведливості, релігійної нетерпимо¬ 
сті і одночасно — аполітичність, 
проповідь покірності владі. Масо- 
ни прагнули створити таємну все¬ 
світню орг-цію з утопічною метою 
мирного об’єднання людства в 
реліг. братерському союзі. На Ук¬ 
раїні перша ложа виникла 1784 
в Києві. Наприкінці 18—19 ст. 
масонські ложі існували у Хар¬ 
кові, Одесі, Кременчуці, Житоми¬ 
рі, Дубно. Полтаві та ін. містах. 
Окремі з них були зв’язані з декаб¬ 
ристами. Масонські ложі заборо¬ 
нено на Україні 1819, в Росії — 
1822. На поч. 20 ст. М. відродилося 
в Росії і на Україні, зокрема за 
участю укр. бурж. націоналістів. 
У капіталістич. країнах існує роз¬ 
галужена система масонських лож. 
Особливо численні вони у США, 
Великобританії, Італії, Франції, 
Ізраїлі, де об’єднують переважно 
найреакційніші елементи (напр., 
в Італії — неофашистів, в Ізра¬ 
їлі — сіоністів). 
МАСбХА Петро Омелянович [н. 
З (16).ІХ 1904, с. Плюваки, тепер 
с-ще Первомайське Монастири- 
щенського р-ну Черкас, обл.) — 
укр. рад. кіноактор. У 1923 закін¬ 
чив Муз.-драм, ін-т ім. М. В. Ли- 
сенка в Києві. В 1923—28 — актор 
театру <Березіль>, тоді ж почав 
зніматися в кіно. У фільмах О. 
Довженка зіграв ролі Хоми («Зем¬ 
ля», 1930), Івана («Іван», 1932). 
Ін. фільми: «Мірабо» (1930), «Ос¬ 
танній порт», «Тринадцять» (обид¬ 
ва — 1935). «Соловей» (1936), 

«Вершники» (1939). «Є такий хло¬ 
пець» (1956). 
МАСПЕРб (Мазрего; Анрі (15.XII 
1883, Париж — 17.III 1945, Бу- 
хенвальд) — франц. історик і 
філолог, спеціаліст з історії і мов 
Китаю та Індокитаю, член (з 1935), 
президент франц. Академії напи¬ 
сів (з 1944). Син І К. Ш. Маспе- 
ро. З 1920 — професор Колеж де 
Франс. Автор багатьох наук, 
праць, серед яких книга «Старо¬ 
давній Китай» (1927). Загинув у 
фашист, таборі смерті. 
МАСПЕРб (Мазрего) Гастон Ка- 
міль Шарль (23.VI 1846, Париж — 
30.VI 1916, там же) — франц. істо¬ 
рик, єгиптолог, член франц. Ака¬ 
демії написів (з 1883). З 1873 — 
професор Колеж де Франс. Заснов¬ 
ник франц. Ін-ту східної археоло¬ 
гії в Каїрі (1881). В 1881—86 і 
1899—1914 — директор «Служби 
старожитностей» і Єгип. музею. В 
1887—1916 — професор Сорбонни 
в Парижі. Автор численних праць 
з історії Єгипту, в т. ч. «Давньої 
історії народів класичного Сходу> 
(т. 1—3. 1895—99: рос. переклад 
1895). 
МАССАЛГТІНОВ Костянтин ірак- 
лійович [21.У (З.УІ) 1905, Вороніж 
— 24.1 1979, там же] — рос. рад. 
композитор і хоровий диригент, 
нар. арт. СРСР (з 1975). Член 
КПРС з 1943. В 1929 закінчив 
Воронезький муз. технікум. Один 
з організаторів (1942) і худож. 
керівник (до 1964) Воронезького 
рос. нар. хору. Зібрав понад 500 
рос. нар. пісень. Твори: опера- 
пісня «Земля співає» (1961), ора¬ 
торія «Земля моя» (1970), канта¬ 
та, хорові сюїти, пісні тощо. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1949. 
МАССАЛГТІНОВ Микола Йоси¬ 
пович (24.11 1880, Єлець, тепер 
Липец. обл.— 22.III 1961, Софія) 
— рос. і болг. актор, режисер, пе¬ 
дагог, нар. арт. НРБ (з 1948). В 
1907 закінчив драм, школу Мало¬ 
го театру. В 1907—19 — актор 
МХТ. З 1925 грав і працював у 
Болгарії. В 1925—44 — режисер 
Нар. театру в Софії (водночас 
очолював драм, студію при театрі, 
з 1948 — Вищий ін-т театр, мист.). 
М.— один з перших на болг. сце¬ 
ні ставив п’єси рад. драматургів: 
«Квадратура кола» Катаєва, «Пла- 
тон Кречет» Корнійчука та ін. 
Серед ін. вистав — «Калин Орел» 
Ікономова, «Безприданниця» О. 
Островського, «Вороги» Горького. 
МАССДЛЬСЬКА Ніна Микола 
ївна [н. 5 (18).І 1901, Пенза] — 
рос. рад. актриса,нар. арт. СРСР 
(з 1960). Закінчила драм, студію 
в Пензі. З 1919 працювала в теат¬ 
рах Пензи, Тамбова, Астрахані, 
Челябінська, Харкова. Далекого 
Сходу, з 1950 — в Кишинів, рос. 
драм, театрі ім. А. П. Чехова. Ро¬ 
лі: Нєгіна («Таланти і поклонни¬ 
ки» О. Островського), Васса Же- 
лєзнова («Васса Желєзнова» М. 
Горького), Марія Олександрівна 
Ульянова («Сім’я» Попова), Лю¬ 
бов Ярова (однойменна п’єса Тре- 
ньова), хазяйка Ніскавуорі («Ка¬ 
м’яне гніздо» Вуолійокі) та ін. 
МАССАЛЬСЬКИЙ Павло Володи¬ 
мирович [22. VIII (4.IX) 1904, 
Москва — 15.XII 1979, там же] — 
рос. рад. актор, нар. арт. СРСР (з 
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1963). В 1922—24 навчався в театр, 
студії під керівництвом Ю. Завод¬ 
ського. З 1925 —актор МХАТу. 
Ролі: Барон, Захар Бардін («На 
дні», «Вороги» Горького), Вронсь- 
кий («Анна Кареніна» за Л. М. 
Толстим), князь Дмитрій Шуйсь- 
кий («Пар Федір Іоаннович» О. К. 
Толстого), Чарлз Серфес («Школа 
лихослів’я» Шерідана) та ін. З 
1927 знімався в кіно. Ролі у філь¬ 
мах: «Цирк» (1936), «Іван Грозний» 
(1958) та ін. З 1947 викладав у Шко- 
лі-студії ім. В. І. Немировича- 
Данченка (з 1961 — професор). 
Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1952. 
МАССАЧУСЕТС — штат на Сх. 
США, на узбережжі Атлантичного 
ок. Площа 21,4 тис. км2. Нас. 
5,8 млн. чол. (1974). Адм. ц.— м. 
Бостон. Сх. частину штату зай¬ 
має хвиляста Приатлантична ни¬ 
зовина, центр.— плоскогір’я, про¬ 
різане долиною р. Коннектікуту. 
на Зхі— відроги Аппалачів. По¬ 
ширені (гол. чин. у горах) мішані 
ліси. Гол. галузь пром-сті — маши¬ 
нобудування (електротех., радіо¬ 
електронне, верстато- і суднобуду¬ 
вання. вироби, машин для текст, 
і взут. пром-сті). Розвинуті також 
текст, (особливо вовняна) та шкі- 
ряно-взут. галузі. Підприємства 
хім., гумової, паперової, полі¬ 
граф., харч, пром-сті. Гол. пром 
центр — Бостон. С. г. приміськ. 
типу (вироби, мол. продуктів, яєць, 
овочів, плодів тощо); на узбереж¬ 
жі — рибальство. УМ.— Гарвард¬ 
ський університет (у Кембріджі) 
і Кларкський ун-т (у Бустері). 
Туризм. 
МАССІНЬЙОН (Ма55І£поп) Луї 
(25.VII 1883, Ножан — 4.ХІ 1962. 
Париж) — франц. сходознавець. 
З 1919 — професор Сорбонни, пре¬ 
зидент Ін-ту іраністики, іноз. 
член АН СРСР (з 1924). Автор 
праць з проблем релігії, філософії, 
історії мусульманського світу. 
МАССН& (Маззепеї) Жюль Еміль 
Фредерік (12.V 1842, Монто, по¬ 
близу м. Сент-Етьєнн — 13.VIII 
1912, Париж) — франц. компози¬ 
тор. Член Ін-ту Франції (з 1878). 
В 1863 закінчив Паризьку консер¬ 
ваторію (клас композиції А. Тома), 
1878—96 — її професор. У 1910 — 
президент Академії красних мис¬ 
тецтв. М.— один з визначних пред¬ 
ставників франц. ліричної опери і 
романсу. Автор опер (понад ЗО), 
балеті в, сюїт, ораторій, романсів 
(бл. 200) та ін. творів. Вершина 
творчості М.— опери «Манон» 
(1884) та «Вертер» (1886). Серед 
вокальних творів М. широко відо¬ 
ма «Елегія». 
Літ.: Кремлев Ю. А. Жюль Массне. 
М., 1969. 
МАС-СПЕКТРбМЕТР — прилад 
для просторового або часового роз¬ 
ділення пучків іонів за величиною 
відношення маси іона т до його 
заряду е я допомогою електричних 
і магнітних полів. Метод такого 
розділення вперше застосував Дж. 
Дж. Томсон (1913), перші М.-с. 
сконструювали амер. фізик А. Дж. 
Демпстер (1918) і Ф. У. Астон 
(1919). М.-с. складається з таких 
осн. блоків: іонного дже¬ 
рела, в якому відбувається іоні¬ 
зація атомів і формування пучка 
іонів: мас-аналізатора. 

який збирає в пучки іони з певним 
значенням т/е незалежно від їх¬ 
ньої енергії га кута вильоту із 
джерела; приймача іонів, 
у якому іонний струм перетворю¬ 
ється на електр. сигнал, який потім 
підсилюється і реєструється. В 
т. з. мас-спектрографах іони після 
проходження аналізатора реєстру¬ 
ються на фотопластинці. М.-с. 
широко застосовуються в фізиці, 
хімії, геології, біології тощо (див. 
Мас-спектрометрі я). Г. Я. Пікус. 
МАС-СПЕКТРОМ ЕТРГЯ, мас 
спектроскопія — метод досліджен¬ 
ня якісного й кількісного складу 
речовини шляхом визначення спек¬ 
тра мас її атомів і молекул. Суть 
методу полягає в тому, що попе¬ 
редньо іонізовані атоми й моле¬ 
кули речовини розділяються в 
електр. і магн. полях за величиною 
відношення їхньої маси до заряду 
і роздільно реєструються (див. 
Мас-спектрометр). З одержаного 
таким чином спектра мас (мас- 
спектра) визначають величину ма¬ 
си та відносний вміст певного ком¬ 
понента в досліджуваній речовині. 
Метод дозволяє застосовувати його 
для аналізу дуже малих кількостей 
речовини (до 10“13 г); аналітичні 
можливості методу значно зроста 
ють у разі використання ЕОМ для 
обробки мас-спектрів. М.-с. широ¬ 
ко застосовують у фізиці і хімії 
(визначення елементного складу 
речовини, а також складу і структу¬ 
ри молекул, вивчення кінетики 
реакцій), геології (вимірювання 
варіацій поширеності ізотопів у 
природі, визначення віку гірських 
порід і рудних утворень), біології 
та медицині (дослідження обміну 
речовин у живих організмах), 
космічних дослідженнях (аналіз 
метеоритів, місячного грунту ат¬ 
мосфери Землі та ін. планет), 
а також для одержання макрокіль- 
костей ізотопів. При проведенні 
багатьох досліджень часто М.-с. 
застосовують у поєднанні з мето¬ 
дом атомів мічених 
Літ.: Кузема А. С.. Шкурдода В. Ф. 
Масс-спектрометрьі и их при мене ниє. 
К., 1965; Арцимович Л А.. Лукьянов 
С. Ю Движение заряженньїх частий 
в алектрических и магнитньїх полях 
М.. 1978: Барнард Дж. Современная 
масс-спектрометрия Пер. с англ 
М.. 1957. Г Я. Пікус. 
МАС-СПЕКТРОСКОПГЯ — ге 
саме, що й мас-спектрометрі я. 
МАСТАБА (араб., букв.— кам’я¬ 
на лава) — сучасна назва стародав¬ 
ніх єгип. гробниць періодів Ран¬ 
нього (бл. 3000 — 6л. 2800 до н. е.) 
і Стародавнього (бл. 2800 — бл. 
2250 до н. е.) царств. Складається 
з наземної прямокутної в плані 
споруди з стінами, нахиленими до 
центру, га підземної поховальної 
камери з кількома приміщеннями, 
які з’єднуються вертикальною шах¬ 
тою. В інтер’єрі М розташовува¬ 
ли статуї (вмістилище душ по¬ 
мерлих), стіни оздоблювали ре¬ 
льєфами й розписом (гробниця ца¬ 
риці Хер-Нейт у Саккарі). 
МАСТЕРС (Мазіегз) Едгар Лі 
(23.VIII 1869, Гарнетт, штат Кан- 
зас — 5.ІІІ 1950, Філадельфія, 
штат Пенсільванія) — амер. поет. 
Найвідоміший твір — «Антологія 
Спун-Рівер» (1915) — збірка вір¬ 
шів, написаних у формі моноло- 
гів-сповідей померлих мешканців 
маленького містечка, з яких вима¬ 

льовується критична панорама 
амер. життя. Автор побутово-пси¬ 
хологічних романів < Шлюбний 
шлях» (1923), «Міраж» (1929) та 
ін., белетризованих біографій «Лін¬ 
кольн — людина» (1931), «Вейчел 
Ліндсей» (1935), «Уїтмен» (1937), 
«Марк Твен» (1938). 
Те.: Укр. перек л.— І Поезії]. В 
кн.. Антологія американської поезії. 
X., 1928; [Поезії]. З «Антології 
Спун-Рівер». «Всесвіт», 1975, № 11. 

Т. Н. Денисова. 

МАСТЙКА (від грец. цаатіхті — 
смола) — 1) Ароматична смола ма¬ 
стикового і деяких інших дерев. 
2) Замазка, суміш якої-небудь смо¬ 
ли й риб’ячого клею з наповнюва¬ 
чем, ЯКОЮ склеюють розбиті речі 
й замазують тріщини. 3) Пластична 
суміш органічної в'яжучої речови¬ 
ни, тонкомеленого наповнювача 
та ін. добавок, за допомогою якої 
вирівнюють поверхні покриттів, 
приклеюють ізоляційні й опоряд¬ 
жувальні матеріали. 4) Суміш вос¬ 
ку й фарби для натирання підлоги. 
МАСТИКС (лат. таьііх, від грец. 
цаатіхл — смола), мастикова смола 
—прозора жовтувата смола, що ви¬ 
тікає з надрізів на стовбурах ма¬ 
стикового дерева. До складу М. 
входять ефірна олія (2—3% )і смо¬ 
ляні к-ти (бл. 42%), гірка речови¬ 
на мастицин (5%) і вуглеводні ре¬ 
зенів (бл. 50% ). Завдяки наявності 
смоляних к-т М. має антисептичні 
властивості. М. використовується 
у лаковому виробництві й медици¬ 
ні (у вигляді настойок для поло¬ 
скання рота, а також при виготов¬ 
ленні деяких пластирів і пілюль). 
МАСТЙЛА — речовини, що їх 
застосовують для змащування ру¬ 
хомих механізмів і деталей машин, 
як захисні матеріали від корозії 
(див. Корозія металів), для гер¬ 
метизації різних систем, ущільнен¬ 
ня різьбових з’єднань тощо. Зай¬ 
мають проміжне місце між твер¬ 
дими мастильними матеріалами 
га маслами. До складу М. входять 
два осн. компоненти: масла міне¬ 
ральні (нафтові) або синтетичні 
та загусник {мила, тверді вугле¬ 
водні, високо дисперсійні силіка¬ 
гелі, бентоніти та ін.). Загусник 
створює п М. тривимірний струк¬ 
турний каркас, в комірках якого 
утримується масло. Тому М. по¬ 
водяться при малих зусиллях як 
тверді тіла, а при перевищенні 
міцності структурного каркаса 
[(0,5—20) • 10~2 Па] течуть як 
масла. У зв’язку з цим застосуван¬ 
ня М. спрощує конструкцію і 
зменшує вагу вузла тертя, запобі¬ 
гає забрудненню навколишнього 
середовища тощо. За типом за¬ 
гусника розрізняють М.: мильні 
(кальцієві, літієві, натрієві, алю¬ 
мінієві та ін.), вуглеводневі, си¬ 
лікагелеві та бентонітові. Мильні 
М. бувають звичайні та комплекс¬ 
ні (структурний каркас утворений 
адсорбційним комплексом мила і 
солі одного і того ж катіона низь- 
комол. органічної к-ти). Т-ра екс¬ 
плуатації звичайних М. нижча 
т-ри комплексних, напр., звичай¬ 
ні кальцієві М. застосовують до 
т-ри 60—80° С, а комплексні — до 
140—160° С. Вуглеводневі М., за¬ 
гущені парафіном або церезином, 
застосовують до т-ри 50—60° С — 
переважно для консервації, тобто 
забезпечення справності машин. 

МАСТИЛА 

Н. М. Массальська 

П. В. Массальський 

Ж. Е. Ф. Массне. 
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МАСТИТ 

М. Мастроянні. 

Ь. К. Масюк. Декора¬ 
тивна тарілка. Майолі¬ 
ка. 1961. 

К. В. Масюк. Тарілка. 
Кераміка. Близько 
1910. Державний Росій¬ 
ський музей у Ленін¬ 
граді. 

А. М. Матвєєв. 
Так званий автопортрет 
з дружиною. 1729. 
Державний Російський 
музей у Ленінграді. 

двигунів тощо при тривалому збе¬ 
ріганні. Силікагелеві та бентоніто¬ 
ві М. використовують до т-ри 
200° С. В СРСР виробляють понад 
100 сортів мастил. 
Літ..: Синицьін В. В. Подбор и при- 
менение пласти чньїх смазок. М., 
1974; Трение, изнашивание и смазка, 
кн. 1. М., 1978. Ю. Л. Іщук. 

МАСТЙТ (від грец. цаотб^ — 
сосок, груди), грудниця — гостре 
запалення молочної залози, що ви¬ 
никає у жінок після пологів 
(здебільшого перших), у період 
годування дитини або під час ва¬ 
гітності. М. спостерігається також 
у немовлят (найчастіше на другому 
тижні життя), зрідка — у чолові¬ 
ків. Збудником М. прибл. у 80% 
випадків буває золотистий стафі¬ 
локок. Виникненню М. сприяють 
тріщини сосків, внутрішньолікар- 
няні інфекції, алергічні реакції, 
недодержання правил особистої 
гігієни, застій молока тощо. За 
клінічним перебігом розрізняють 
гострий (серозний, інфільтратив¬ 
ний, абсцедуючий, флегмонозний, 
гангренозний) і хронічний (інфіль¬ 
тративний) М. Захворювання по¬ 
чинається (у породіль через 2—4 
тижні після пологів) остудою, під¬ 
вищенням т-ри тіла, появою болів 
і затвердіння в молочній залозі. 
Профілакти ка: догляд за 
сосками у період вагітності, підго¬ 
товка їх до годування дитини, до¬ 
держання правил гігієни при году¬ 
ванні, зціджування зайвого моло¬ 
ка. Лі кування комплексне. 
Консервативне тільки на ранніх 
стадіях — іммобілізація (молочну 
залозу піднімають тугою пов’яз¬ 
кою або косинкою), холод, антибіо¬ 
тики, запобігання застою молока 
тощо. В разі прогресування хворо¬ 
би (виникнення нагноєння) — хі¬ 
рургічне. 
М. у тварин виникають при 
ушибах, пораненнях вим’я, пога¬ 
ному догляді за ним та порушеннях 
правил доїння, що супроводяться 
проникненням у молочну залозу 
мікроорганізмів. Розрізняють М. 
серозний, катаральний, фібриноз¬ 
ний, гнійний, геморагічний і специ¬ 
фічний (ящурний, туберкульозний 
та ін.). Лікування — анти¬ 
мікробні засоби залежно від причи¬ 
ни захворювання, тепло, іонтофо¬ 
рез та ін. Молоко від хворих на М. 
тварин споживати не рекоменду¬ 
ється. В. Я. Голота (М. у людини). 

МАСТОДОНТИ [ від грец. цао- 
хос, — сосок та 6666с; (ббоутос;) 
— зуб]— група вимерлих росли¬ 
ноїдних ссавців ряду хоботних. 
Населяли лісові та прибережні 
біотопи. М. були слоноподібними 
тваринами здебільшого з видовже¬ 
ним черепом. Досягали 3,5 м у 
холці. За будовою кутніх зубів М. 
поділяють на горб козу бих і гребе¬ 
незубих. Найдавніші М. мали май¬ 
же повний ряд кутніх зубів, різці- 
бивні (по 2 в кожній щелепі) збіль¬ 
шені, спрямовані вперед, нижні — 
іноді плескаті. У більш пізніх М. 
нижні різці поступово зникали, 
кількість функціонуючих кутніх 
зубів зменшувалася до 4, а їхня 
жуйна поверхня ставала більшою. 
Найдавніші М. відомі з палеоге¬ 
ну Африки. В Америці М. дожи¬ 
ли до плейстоцену. На тер. СРСР 
рештки М. знайдено в кайнозой¬ 
ських відкладах пд. областей, 

зокрема в міоценових та пліоце¬ 
нових відкладах України. 

, О. Л. Короткевич. 
МАСТОЇДИТ (від грец. цаатоєїбцб 
— соскоподібний) — гостре гнійне 
запалення тканин сосковидного 
відростка вискової кістки черепа. 
М. бувають гострі та хронічні, 
первинні і вторинні, що виника¬ 
ють як ускладнення гострого оти¬ 
ту середнього вуха. Ознаками М. 
є біль у ділянці вуха, відчуття 
пульсації, зниження слуху, пору¬ 
шення заг. стану, підвищення т-ри. 
Спостерігаються гноєтеча з вуха, 
нарив за вухом тощо. Іноді запа¬ 
лення поширюється на клітини 
виличного відростка, на піраміду 
вискової кістки та ін. Профі¬ 
лактика: своєчасне лікування 
гострого отиту. Лі кування: 
антибіотики, при ускладненні — 
хірургічне. О. І. Циганов. 
МАСТРОЯННІ (Мазігоіаппі) 
Марчелло (н. 28. IX 1923, Фонтана- 
Лірі, поблизу Фрозіноне) — італ. 
кіноактор. Акторську діяльність 
почав 1947 як аматор, згодом був 
запрошений в театр, трупу Л. Віс- 
конті. Знявся у фільмах: «Серп¬ 
нева неділя» (1949), «Дівчата з 
площі Іспанії» (1951), «Повість про 
бідних закоханих» (1953), «Білі 
ночі» (1957, за Достоєвським), 
«Солодке життя» (1959), «Вісім з 
половиною» (1962), обидва —реж. 
Ф. Фелліні, «Ніч» (1960, реж. 
М. Антонїоні), «Розлучення по- 
італійськи» (1961), «Вчора, сьогод¬ 
ні, завтра» (1963), «Шлюб по-іта- 
лійськи» (1964), «Товариші» (1963), 
«Соняшники» (1971, спільна італ.- 
рад. постановка). М. створив пси¬ 
хологічні образи, які розкривають 
трагізм бурж. дійсності. 
МАСТУРБАЦІЯ (лат. шазІигЬаііо, 
від тапиз — рука і 5їигро — оск¬ 
верняю), онанізм, рукоблудство 
— штучне подразнення статевих 
органів з метою викликати статеве 
збудження та задоволення статево¬ 
го почуття. Розрізняють М. меха¬ 
нічну та психічну. М. займаються 
звичайно у віці 14—18 років. У 
чоловіків М. може призвести до 
статевого безсилля. 
МАСТЬ тварин — забарвлення, що 
визначається пігментацією шкіри 
та її волосяного покриву. Забарв¬ 
лення тварин диких має присто¬ 
сувальний характер і в межах од¬ 
ного виду, як правило, однакове, 
з незначними індивід, відхилення¬ 
ми. У свійських тварин забарв¬ 
лення втрачає пристосувальний ха¬ 
рактер. У тварин, які зазнали 
порівняно незначного впливу з 
боку людини, мінливість М. мен¬ 
ша. Серед різних видів свійських 
тварин спостерігається паралелізм 
у поширенні М., напр. чорна, руда, 
ряба та ін. М. властиві усім видам 
свійських тварин. Але окремі по¬ 
роди тварин мають свою, тільки 
їм властиву М. (ворона, булана 
та ін. М. коней). Певна М. має 

Мастодонт орвернський. Відтворений 
вигляд. 

важливе госп. значення у смушко¬ 
вому і тонкорунному вівчарстві, 
кролівництві, звірівництві. У дея¬ 
ких тварин пігментація відсутня 
(див. Альбінізм). 
МАСУДІ (аль-Масуді) Абу-ль-Ха- 
сан Алі ібн аль-Хусейн (кін. 9 ст., 
Багдад — 956 або 957, Фустат, 
Єгипет) — араб, історик і манд¬ 
рівник. Відвідав Іран, Індію, Шрі- 
Ланку, Пн. Африку, Вірменію, 
Азербайджан, Сірію, узбережжя 
Каспійського моря. Автор ряду 
історико-геогр. праць, з яких збе¬ 
реглося 2. В книзі «Промивальні 
золота та копальні самоцвітів» ок¬ 
ремий розділ присвятив слов’я¬ 
нам. У розділі «Опис гір Кавказу» 
дав відомості про давніх русі в, 
зокрема про похід київ, князя 
Ігоря на Кавказ (після 913). 
МАСШТАБ (нім. МаРзІаЬ, від 
Ма|3 — міра, розмір і 5іаЬ — пали¬ 
ця) — 1) Відношення лінійних 
розмірів об’єкта, зображеного на 
кресленику, плані, аерофотознім- 
ку або карті, до його розмірів у 
натурі. Виражається числом (чис¬ 
ловий М.) або графічним способом 
(лінійний М.). 2) Переносно — 
мірило, відносна величина чого- 
небудь (див., напр.. Масштаб 
цін). 
МАСШТАБ ЦІН — запроваджена 
державою вага валютного металу 
(золота або срібла), прийнята в да¬ 
ній країні за грошову одиницю, що 
має певну назву і є мірою цін усіх 
товарів. У різні часи М. ц. були 
вагові одиниці міді, срібла, золота. 
В сучас. умовах М. ц. є певні ва¬ 
гові одиниці золота. В СРСР М. ц. 
є карбованець (поділяється на 
100 коп.), що дорівнює (з 1.1 1961) 
0,987412 г чистого золота. 
МАСіЬК Василь Каленикович (н. 
26.11 1900, с. Дибинці, тепер Богу- 
славського р-ну Київ, обл.) — укр. 
рад. майстер художньої кераміки, 
засл. майстер нар. творчості УРСР 
(з 1967). Син К. Масюка. Навчав¬ 
ся у Дибинецькій школі кераміки 
та у свого батька Каленика Ваку- 
ловича. Серед виробів: миски, гле¬ 
чики, макітри, невеликі горнятка. 
М А С |Ь К Каленик Вакулович 
(1878, с. Дибинці, тепер Богуслав- 
ського р-ну Київ. обл.— ЗЛЧ 
1933, там же) — укр. майстер 
художньої кераміки. Виготовляв 
миски, тикви, дзбанки, кахлі, роз¬ 
писуючи їх технікою ріжкування 
(розпис ріжком). У розписах М. 
переважають рослинні мотиви в 
поєднанні з зображенням птахів 
та людських фігур. Твори М. збе¬ 
рігаються в музеях Києва, Львова, 
Полтави, Ленінграда. 
МАТАДІ — місто на Зх. Заїру, 
адм. ц. області Нижній Заїр. Роз¬ 
ташоване на р. Конго, поблизу її 
впадіння в Атлантичний ок. Гол. 
порт країни, доступний для мор. 
суден. 3-цею сполучений з Кінша¬ 
сою. Аеропорт. 150 тис. ж. (1976). 
Пром-сть представлена найбільшим 
у країні борошномельним з-дом, 
деревообробними, олійницькими 
та хім. підприємствами. 
МАТАНСАС — місто на Пн. Ку¬ 
би, адм. ц. пров. Матансас. Розта¬ 
шований на Центр, шосе, залізнич¬ 
на станція, мор. порт. 85,4 тис. 
ж. (1970). Підприємства хім. 
(вироби, штучних добрив і штучно¬ 
го волокна), текст., шкіряно-взут., 
харчосмакової пром-сті. Вироби. 
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буд. матеріалів. Рибальство. Ту¬ 
ризм. М. засн. у 17 ст. 
МАТВбЄВ Андрій Матвійович 
(1701, Новгород — 1739) — рос. 
живописець. В 1716 — 27 удоско¬ 
налював свою майстерність у Ні¬ 
дерландах (учився в Амстердамі, 
в 1725—27 — антверпенській Ака¬ 
демії мистецтв). З 1727 очолю¬ 
вав у Петербурзі «живописну ко¬ 
манду» при «Канцелярії від буді¬ 
вель». Автор декоративних розпи¬ 
сів у Петербурзі та Москві, стан¬ 
кових композицій («Алегорія живо¬ 
пису», 1725) і портретів. 
МАТВбЄВ Артамон Сергійович 
[1625—15 (25).V 1682, Москва] — 
російський держ. і військ, діяч, 
дипломат, боярин (з 1674). Першо¬ 
черговим завданням зовн. 'політи¬ 
ки Рос. д-ви вважав возз’єднання 
України з Росією. У травні 1653 за 
дорученням царського уряду з 
цього приводу вів переговори з 
Б. Хмельницьким. Входив до 
складу посольства під керівницт¬ 
вом В. В. Бутурліна на Переяслав¬ 
ській раді 1654. Був учасником 
воєн з Польщею, зокрема 1655 
командував стрільцями, які ра¬ 
зом з військом Б. Хмельницького 
діяли проти польс.-шляхет. сил під 
Кам’янцем-Подільським і Льво¬ 
вом. У 1669 очолив Малоросій¬ 
ський приказ, з 1671—одночасно 
й Посольський приказ. Під час пе¬ 
реговорів Росії з Польщею добив¬ 
ся закріплення за Росією Києва 
(1672). 
МАТВЄЄВ Євген Семенович (н. 
8.III 1922, с. Новоукраїнка, тепер 
Скадовського р-ну Херсон, обл.)— 
рос. рад. кіноактор і кінорежисер, 
нар. арт. СРСР (з 1974). Член 
КПРС з 1948. В 1940—41 навчався 
в кіноакторській школі при Київ, 
кіностудії худож. фільмів. У 
1946—51 працював у театрах Тю¬ 
мені та Новосибірська, 1952— 
68 — в Моск. Малому театрі. Се¬ 
ред ролей: Фердінанд («Підступ¬ 
ність і кохання» Шіллера), Не- 
знамов («Без вини винуваті» О. 
Островського), Яровий («Любов 
Ярова» Треньова) та ін. Ролі в 
кіно: Нагульнов («Піднята ціли¬ 
на», 1959—64), Нехлюдов («Вос¬ 
кресіння», 1960—62), Шаповалов 
(<Я — Шаповалов Т. П.», 1976), 
Пугачов («Омелян Пугачов», 1979). 
Поставив фільми: «Циган» (1967), 
<Поштовий роман» (1970, обидва — 
на Київ, кіностудії ім. О. П. Дов¬ 
женка), «Любов земна» (1976), 
«Доля» (1978). Нагороджений орде¬ 
ном Леніна. Держ. премія СРСР, 
1979. 
МАТВбЄВ Іван Іванович (1890, 
м. Олешки, тепер м. Цюрупинськ 
Херсон, обл.— 8.Х 1918) — учас¬ 
ник громадянської війни в Росії. 
Член Комуністичної партії з 1917. 
З 1914 служив на військ, транспор- 
тах Чорноморського флоту. Вів 
антивоєнну агітацію серед матро¬ 
сів, солдатів і робітників. У 1918 
на чолі загону моряків брав участь 
в Одеському січневому збройно¬ 
му повстанні 1918, в квітні 1918 — 
в боях проти нім. інтервентів у 
Криму і білокозаків на Таман- 
ському п-ові. В серпні — вересні як 
командуючий керував Таманськог 
армії походом 1918. Був убитий 
зрадником. 
МАТВбЄВ Олександр Павлович 
120.IV (2.У) 1816, кол. Орловська 

губ.— 23.V (4.VI) 1882, Київ] — 
вітчизняний акушер-гінеколог. За¬ 
кінчив мед. ф-т Моск. ун-ту (1841). 
З 1844 — професор Київ, ун-ту 
(1862—65 — декан мед. ф-ту; 
1861—71 та 1875—78 — ректор). 
Праці М. присвячені вивченню пі¬ 
сляпологових захворювань, питан¬ 
ням лікування хронічного виворо¬ 
ту матки тощо. Розробив (1853) 
метод профілактики бленореї но¬ 
вонароджених (закапування в очі 
2%-ного розчину ляпісу). М.— ав¬ 
тор двох посібників з акушерства. 
МАТВ€ЄВ Олександр Терентійо- 
вич [13 (25).VIII 1878, Саратов — 
22.Х 1960, Москва] — рос. рад. 
скульптор, засл. діяч мист. 
РРФСР (з 1931). Член КПРС з 
1940. В 1899—1902 навчався в 
Моск. уч-щі живопису, скульпту¬ 
ри та архітектури у С. Волнухіна 
і П. Трубецького. В 1906—07 пра¬ 
цював у Парижі. Член об’єднань 
<Мир искусства>, «Голубая роза» 
та ін. Після перемоги Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
брав участь у здійсненні ленінсько¬ 
го плану монументальної пропа¬ 
ганди (пам’ятник К. Марксу в Пет¬ 
рограді, 1918, не зберігся), у кон¬ 
курсі на проект пам’ятника Т. Г. 
Шевченкові для Харкова (1930). 
Твори: «Заспокоєння» (1902), «Дів¬ 
чина з рушником» (1916), «Жов¬ 
тень» (1927), «Портрет М. Бау- 
мана» (1930), «Портрет А. П. Че- 
хова» (1945) та ін. В 1918—48 ви¬ 
кладав у Ленінгр. АМ, в 1940— 
48 — Моск. художньому ін-ті. 
Серед його учнів — М. Анікушин, 
К. Бєлашова, Л. Кербель та ін. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Літ.г Мурина Е. Б. Александр Те- 
рентьевич Матвеев. М., 1964. Алек¬ 
сандр Матвеев. Альбом. М.. 1979. 
МАТВбЄВ-СИБІРЙК Василь Ва- 
сильович [26. VI (8. VII) 1885, м. 
Яранськ, тепер Кіровської обл.— 
21.XII 1963, • Харків] — рос. 
письменник. За участь у революц. 
русі був засланий у Туруханський 
край. У 1911—12 перебував в емі¬ 
грації в Галичині, де познайомився 
з І. Франком, В. Гнатюком, В. 
Стефаником. Друкував статті про 
укр. письменників. Автор повіс¬ 
тей для дітей «Митько» і «Втеча». 
Те.: Беглецьі. X. 1961. 

Ф. П. Погребенник- 
МАТВІЄНКО Ніна Митрофанів- 
на (н. 10.Х 1947, с. Неділище, те¬ 
пер Ємільчинського р-ну Житомир, 
обл.) — укр. рад. співачка, засл. 
арт. УРСР (з 1979). В 1968 закін¬ 
чила студію при Укр. нар. хорі 
ім. Г. Верьовки, 1975 — Київ, 
університет. З 1968 — солістка 
Укр. нар. хору ім. Г. Верьовки. 
В репертуарі — укр. нар. пісні 
(«Колискова», «Глибокий коло¬ 
дязь» та ін.), пісні сучас. укр. 
композиторів («Пісня про матір», 
«Дикі гуси» І. Поклада та ін.). 
МАТВІЙЧУК Микола Филимоно- 
вич [н. 27.VII (9.VIII) 1904, с. 
Ольгопіль, тепер Чечельницького 
р-ну Вінницької обл.] — укр. рад. 
літературознавець. Член КПРС з 
1949. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Київ, кооператив¬ 
ний ін-т (1930) і Літературний ін-т 
їм. О. М. Горького в Москві (1937). 
Працював на пед. і наук, роботі. 
З 1967 — професор Львів, ун-ту. 
Автор праць: «Діяльність М. Горь¬ 

кого в період першої російської 
революції 1905—1907 рр.» (1955), 
«Творчість М. Горького і фольк¬ 
лор» (1959), «Полум’яне слово Бу¬ 
ревісника» (1963), «Горький про 
Шевченка» (1964). Нагороджений 
орденом Червоної Зірки, медаля¬ 
ми. Л. І. Міщенко. 
МАТЕ Василь Васильович [23.11 
(6.III) 1856, поблизу Вержболова, 
тепер Вібраліс Лит. РСР — 9 
(22). IV 1917, Петроград] — рос. 
гравер, академік петерб. АМ (з 
1899). В 1870—75 навчався в Рису¬ 
вальній школі Т-ва заохочування 
мистецтв у Петербурзі. Вдоскона¬ 
лював майстерність у Парижі, 
Німеччині, Голландії, Англії. Май¬ 
стер офорта і ксилографії, автор 
портретів і гравюр з картин рос. 
та укр. художників. Твори: порт¬ 
рети О. Пушкіна, Т. Шевченка, 
В. Стасова та ін.; «Альбом кар¬ 
тин і малюнків І. Рєпіна» (1897). 
Викладав у петерб. АМ (1894— 
1917). Серед учнів М.: А. Остро- 
умова-Лебедева, 1. Павлов та ін. 
М. був одним із ініціаторів і ху¬ 
дожнім редактором видання «Ма¬ 
люнки Т. Шевченка» (1911—14). 
Іл. див. також на окремому арку¬ 
ші до ст. Гравюра, т. З, с. 448— 
449. 
Літ.: Лазаревский И. Василий Васи¬ 
льєвим Мате. М.— Л., 1948. 
матЄєв Євгеній Георгієв (н. 1.1У 
1920, Тирговиште) — болг. еконо¬ 
міст, держ. і громадський діяч, 
акад. Болгарської АН (1967). Член 
Болгарської комуністичної партії 
(БКП) з 1944. В 1951—52 — голо¬ 
ва Держ. к-ту по плануванню, 
1953—60 — голова ЦСУ Болгарії. 
З 1962 — член ЦК БКП, міністр 
(з 1963). Голова Екон. комісії 
ООН для Європи (1968). Праці 
з питань політ, економії соціалізму, 
нар.-госп. планування та історії 
екон. вчень. Премія ім. Г. Димитро- 
ва, 1962. 
МАТЕЗбНСЬКИЙ Костянтин 
(1794, Наддніпрянська Україна — 
1858, Закарпаття) — укр. муз. 
діяч, реформатор хорового співу 
на Закарпатті. В 1833 заснував в 
Ужгороді перший 4-голосий хор 
«Гармонія», який, крім церк. тво¬ 
рів, виконував укр. та рос. нар. 
пісні. Хор існував понад сто років 
і відіграв важливу роль у поширен¬ 
ні хорового співу на Закарпатті. 

Р. Я. Пилипчук. 
МАТЕЙКО (Маївко) Ян Алоїз 
(24.УІ 1838, Краків — 1.ХІ 1893, 
там же) — польс. живописець. 
Навчався в Краків, школі красних 
мистецтв (1852—58), в Мюнхен. 
(1858—59) і віден. (1850) АМ. З 
1860 жив переважно в Кракові. 
З 1873 до кінця життя очолював 
Краківську школу красних мис¬ 
тецтв. М.— автор численних істо¬ 
ричних картин, у багатьох з яких 
відтворено народні образи. В кра¬ 
щих полотнах М. глибина патрі¬ 
отичного задуму поєднується з 
яскравою виразністю психологіч¬ 
ної характеристики, майстерною 
побудовою багатофігурної компози¬ 
ції, насиченістю і звучністю коло¬ 
риту. Твори: «Станьчик» (1862), 
«Проповідь Скарги» (1864), «Рей- 
тан у Сеймі» (1866), «Вирок Матей- 
кові» (1867), «Стефан Баторій під 
Псковом» (1871—72), «Дзвін Зіг- 
мунта» (1874), «Грюнвальдська 
битва» (1878), «Річ Посполита Ба- 

МАТЕЙКО 

Є. С. Матвєєв. 

О. Т. Матвєєв. Портрет 
Т. Г. Шевченка. Гіпс. 
1930. 

В. В. Мате. Портрет 
Т. Г. Шевченка. Офорт. 
1911. 
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Я. Матейко. Автопорт 
рет. Фрагмент. 1892 
Національний музей. 
Варшава. 

бінська» (1881), всі — в Нац. му- Зв’язок М. з технікою найчастіше ці була Декартова змінна ве- 
зеї у Варшаві; «Коперник» (1873), є застосуванням матем. теорій до личина. Завдяки цьому в мате- 
«Косцюшко під Рацлавіцами» тех. проблем. Однак багато нових матику ввійшли рух і тим самим 
(1888, Нац. музей в Кракові), матем. теорій виникає на базі за- діалектика...» (Маркс К. і 
«Ян Собеський під Віднем» (1883, питів техніки. Так, створення най- Енгельс Ф. Тв., т. 20, с. 531). 
Ватікан, Рим). М. відомий і як менших квадратів методу по- Створення М. змінних величин 6у- 
автор психологічних портретів: в’язане з геодезією, операторні ло справою багатьох учених, зо- 
«Портреї ректора Краківського методи розв’язування диференці- крема 1. Ньютона і Г. Лейбніца. 
університету Ю. Дітла» (1864) альних рівнянь були розвинуті Природничі науки і техніка одер- 
« Портрет дружини художника» внаслідок потреб електротехніки, жали новий метод вивчення руху і 
(1865—70), «Автопортрет» (1892), потреби розвитку засобів зв’яз- зміни стану — математичний ана- 
обидва — в Нац. музеї у Варшаві; ку стимулювали виникнення ін- ліз. Створюються диференціаль- 
«Вид Бебека під Константинопо- формації теорії і .. д.; тех. проб- не числення, інтегральне числен- 
лем» (1872), «Портрет дітей ху- леми сприяли створенню багатьох ня, теорія диференціальних рів- 
дожника» (1879), обидва — у методів наближеного розв’язу- нянь, функцій теорія, диферен- 
Львів. картинній галереї, та ін. вання диференціальних рівнянь з цгальна геометрія, варіаційне чис- 
Іл. див. на окремому аркуші, частинними похідними та гнте- лення та ін. матем. науки, які 
с. 32—33, а також на окремих ар- гральних рівнянь. Високий рівень значно розширили предмет і мож- 
кушах до статей Батальний жанр, теоретичної М. сприяв швидкому ливості М. Бурхливий розвиток М. 
т. 1, с. 368—369; Живопис, т. 4, розвитку обчислювальної мате- в той період пов’язаний з іменами 
с. 120—121 матики. Розвиток обчислювальної Дж. Непера, Р. Декарта, Б. Пас- 
Літ.: Островский Г. Ян Матейко. М., техніки відкрив великі можли- каля, П. Ферма, Дж. Валліса, 
1965. І. М. Блюміна. вості для розв’язування складних А. Клеро, сім’ї Бернуллі, Ж. 
МАТЕМАТИКА(грец. цаОтщатікт), тех. проблем. Д'Аламбера, Ж. Лагранжа. Н. 
від цадтща — знання, наука) — Історію М. можна поділити на 4 Абеля, Ж. Фур'є, Е. Галуа, С. 
наука про кількісні співвідношен- періоди. У перший період (приб- Пуассона, К. Якобі, Я. Бояі, Г. 
ня і просторові форми дійсного сві- лизно 6—5 ст. до н. е.) сформулю- Рімана, К. Вейерштрасса, Ж. Ада- 
ту. Виникла в давні часи з практич- вались поняття цілого числа, ра- мара, А. Пуанкаре та інших. У 18 
них потреб людини. «Чиста мате- ціонального дробу, віддалі, площі, ст. одним з осн. центрів матем. 

_ матика має своїм об’єктом просто- об’єму, створено правила дій досліджень в Росії стає Петерб. АН, 
рові форми і кількісні відношення з числами, найпростіші правила де працювали Л. Ейлер, Д. Бер- 
дійсного світу, отже — дуже ре- визначення площ фігур та об’ємів нуллі та ін. Пізніше значну роль 
альний матеріал. Той факт, що цей тіл (див. Вавілоно-ассірійська у розвитку М. зіграли праці віт- 
матеріал набуває надзвичайно аб- культура, Єгипет Стародавній), чизн. (в т. ч. українських) матема- 
страктної форми, може лише слабо Так накопичився матеріал, що тиків М. 1. Лобачевського, М. В. 
затушувати його походження із склався в арифметику. Вимірю- Остроградського, П. Л. Чебииіо- 
зовнішнього світу» (Маркс К. і Ен- вання площ і об’ємів сприяло роз- ва, Г. Ф. Вороного, О. М. Ляпу- 
гельс Ф. Тв., т. 20, с. 37). Це виз- виткові геометрії. На базі створе- нова, А. А. Маркова, В. А. Сте- 
начення найбільш вдале, оскіль- них методів арифметичних об- клова та ін. На Україні в 19 ст. 
ки враховує її зміст і характер, числень зародилась алгебра, а в відкрито ун-ти в Харкові (1805), 
які з часом змінювалися. До того, зв’язку з запитами астрономії — Києві (1834) та Одесі (1865), в 
як стати абстрактною наукою, М. тригонометрія. Однак у цей пе- складі яких були фіз.-матем. від- 
пройшла довгий шлях розвитку, ріод М. не була ще дедуктивною ділення чи факультети. В них пра- 
Проте абстрактність М. не означає наукою, вона складалась переваж- цювали К. О. Андрєєв, С. Н. 
її відриву від матеріальної дійс- но з прикладів на розв’язування Бернштейн, Б. Я. Букрєєв, М. Є. 
ності. В нерозривному зв’язку з окремих задач, у кращому разі Ващенко-Захарченко, В. П. Єрма- 
запитами техніки і природознавст- являла собою збірку правил для ков, В. Г. Імшенецький, О. М. 
ва запас кількісних відношень і їх розв’язування. У другий період Ляпунов, Т. Ф. Осиповський, 
просторових форм, що їх вивчає (до серед. 17 ст.) М. стає самостій- А. Ф. Павловський, Д. М. Син- 
М., безперервно розширюється і ною наукою з своєрідним, чітко цов, М. О. Тихомандрицький та 
тим самим обумовлюється безпе- вираженим методом і системою ін. Були створені наук, колекти- 
рервний розвиток М. Поняття М. осн. понять. В Індії було створе- ви — Київське фізико-математич- 
абстраговані від якісних особли- но десяткову систему числення, в не товариство та Харківське ма- 
востей явища і предмета. Це надає Китаї—метод розв’язування лі- тематичне товариство. Четвертий 
загальності матем. поняттям, дає нійних рівнянь з двома і трьома — сучас. період характеризується 
змогу застосовувати М. до різних невідомими; створена стародавні- систематичним вивченням мож- 
за природою явищ, до фіз., біол., ми греками система викладу еле- ливих типів кількісних відно- 
тех. та ін. процесів. У М. широко ментарної геометрії стала зраз- шень і просторових форм. Надзви- 
використовується процес абстрагу- ком дедуктивної побудови матем. чайно поширилось застосування 
вання різних ступенів. Так, понят- теорії на багато століть вперед, матем. методів до задач, що їх 
тя групи (див. Груп теорія) У цей період з арифметики посту- висуває природознавство і техніка, 
виникло в результаті абстрагуван- пово виділяється чисел теорія. Виник і розвивається ряд но- 
ня від деяких властивостей чисел Створюється систематичне вчен- вих матем. дисциплін і напрямів, 
та ін. уже абстрактних понять. В ня про величини і вимірювання, як напр. множин теорія, функ- 
М. специфічним є також метод формується поняття дійсного чис- ціональний аналіз, математична 
одержання результатів. Матем. ла. Алгебра стає буквеним числен- логіка, імовірностей теорія, то- 
результати одержують виключно ням. Розвиток геодезії й астроно- пологія, алгоритмів теорія, ігор 
на базі логічних міркувань, мії веде до виникнення як плоскої, теорія, операцій дослідження, 
Застосування М. різноманітні, так і сферичної тригонометрії (див. графів теорія, теорія оптималь- 
В принципі всі види руху мате- Арабська культура). Велике зна- ного управління, обчислювальна 
ріі можна вивчати математично, чення мали праці Піфагора Са- М., матем. статистика та ін. В роз- 
Однак роль і значення матем. ме- моського, Гіппократа Хіоського, витку всіх цих напрямів велике 
тоду в різних випадках різні. Так, Евдокса Кнідського, Евкліда, Ар- значення мають праці Бурбакі, 
матем. метод надзвичайно важли- хімеда, Діофанта, Герона Алек- Д. Гільберта, Г. Кантора, А. 
вий у механіці, фізиці та небесній сандрійського, Аріабхати, Дж. Лебега, Дж. Пеано, рад. матема- 
механіці, зокрема у вченні про рух Кароано, С. Стевіна, Ф. Віета тиків О. Д. Алексанорова, М. М. 
планет. Користуючись матем. апа- та ін. У Київській Русі матем. Боголюбова, І- М. Виноградова, 
ратом, можна не тільки передба- освіта була на рівні найкуль- М. В. Келдиша, А. М. Колмогоро- 
чати небесні явища, а й робити турніших країн Європи того часу, ва, М. О. Лаврентьева, Л. С. 
висновки про наявність невиди- У 18 ст. в Росії видатним явищем Понтрягіна, О. Ю. Шмідта, а та- 
мих оком небесних тіл. Так були у галузі М. стала «Арифметика» кож укр. рад. математиків В. М. 
відкриті Нептун і Плутон. За- Л. П. Магницького. Третій пері- Глушкова, Б. В. Гнеденка, Д. О. 
стосування М. в біологічних та од (до поч. 20 ст.), в який було Граве, М. М. Крилова, Ю. О. 
гуманітарних науках здійсню- створено М. змінних величин,— Митропольського, О. В. Пого¬ 
яться гол. чин. через кібернетику, істотно новий період у розвитку релова, Й. 3. Штокала та ін. 
Для цих наук істотне значення має М. Про нього Ф. Енгельс писав: У Києві Д. О. Граве створив відо- 
також математична статистика. «Поворотним пунктом у математи- му вітчизн. алгебр, школу (О. Ю. 
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Шміді, М. І. Чеботарьов, Б. М. 
Целоне, М. П. Кравчук та ін.), 
яка розвинула ідеї Г. Ф. Вороно¬ 
го. Вагоме значення мають праці 
Харків, матем. школи. З 50-х рр. 
20 ст. у Києві розвинулись дослід¬ 
ження з історії математики (Б. В. 
Гнєденко, Й. 3. Штокало та ін.), 
видано повні обрання наук, праць 
М. В. Петроградського, Г. Ф. Во- 
ного, М. М Крилова. Рад. 
. займає передове місце у сві¬ 

товій матем. науці. Праці рад. 
вчених відіграють провідну 
роль у багатьох напрямах М. Ма¬ 
тем. дослідження в СРСР знач¬ 
ною мірою зосереджені в ма¬ 
тем. ін-тах АН СРСР, АН союзних 
республік і в університетах. На 
Україні робота в галузі математи¬ 
ки ведеться в Математики інсти 
шуті АН УРСР Прикладної ма¬ 
тематики / механіки інституті 
АН УРСР. Кібернетики інститу¬ 
ті АН УРСР Фізико-технічному 
інституті низьких температур 
АН УРСР ун-тах республіки. З 
1949 видається«Украинский мате- 
матический журнал» 
Літ.: Математика, ее содержание, ме¬ 
тоди и іначение. т. 1—3. М.. 1956; 
История отечественной математики, 
т. 1-4. К.. 1966—70: Боголюбов Н Н.. 
Мергелян С Н. Советская математи- 
ческая школа. М. 1967: История Ака- 
демии чаук Украинской ССР К., 
1979. Ю. О. Митропольський. 

МАТЕМАТИКИ інститут АН 
УРСР — науково-дослідна уста¬ 
нова. Засн. 1934 у Києві. До скла¬ 
ду М. і. входять (1980) 12 наук, 
відділів. Осн. напрями наук, до¬ 
сліджень: теорія диференціальних 
рівнянь, теорія нелінійних коли¬ 
вань і матем. фізика, теорія імо¬ 
вірностей га матем. статистика, 
функціональний аналіз, теорія 
функцій, топологія, алгебра, при¬ 
кладна математика і механіка 
З М. і. пов’язана діяльність 
Д. О. Граве, М О. Лаврентьєва, 
Г. В. Пфейфера, О. Ю. Ішлінсь- 
кого, Б. В. Гнєденка, М. М. Бого- 
любова та ін. З 1958 М. і. очолює 
Ю. О. Митропольський. На базі 
Львів, філіалу ін-ту створено При¬ 
кладних проблем механіки і ма¬ 
тематики інститут АН УРСР 
М. і. видає «Украинский матема- 
тический журнал». Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1969). В. В. Строк 

МАТЕМ АТЙЧНА ЕКОНбМІКА 
— напрям у теоретичній економіці, 
який використовує моделювання 
математичне для аналізу еконо¬ 
мічних систем. На відміну від еко¬ 
нометрії М. е. вивчає структуру, 
динаміку розвитку і характер 
функціонування абстрактних ма¬ 
тем. моделей екон. систем. Матем. 
символіку апарат лінійної алгеб¬ 
ри та ін. матем. дисциплін для 
зображення закономірностей роз¬ 
витку економіки застосовували 
класики марксизму-ленінізму, ви¬ 
вчаючи умови простого і роз¬ 
ширеного відтворення. Модель К. 
Маркса була, по суті, першою се¬ 
ред екон. макро моделей (див. 
Макроекономіка). Від моделі К. 
Маркса беруть початок і лінійні мо¬ 
делі економіки. У вигляді ліній¬ 
них закономірностей зображують 
міжгалузеві зв'язки в моделях 
балансу міжгалузевого. Техпром- 
фінплан підприємства також мож¬ 
на зобразити як лінійну модель. 

тобто модель, виражену системою 
лінійних рівнянь. Запровадження 
ідеї оптимізаціі (через функцію- 
критерій) перетворює оалансові 
лінійні моделі на моделі матем. 
програмування. Практичні задачі 
розв’язувані ь рамках автомати¬ 
зованих систем управління, під¬ 
креслюють теор. характер моделей 
' методів М. е.; нові проблеми що¬ 
до конструювання моделей екон. 
систем, їх ідентифікації, оптиміза- 
ції тощо вирішуються в рамках 
кібернетики економічної. 
Літ.: Макаров В. Л., Рубинов А. М. 
Математияеская теория зкономичес- 
кой динамики и равновесия. М., 
1973; Ляшенко И. Н. Макромодели 
зкономичесного роста. К., 1979; Лан- 
кастер К. Математияеская лсономика. 
Пер. с англ. М., 1972. В. В. Шкурба. 
МАТЕМ АТЙЧНА ЛІНГВІСТИ¬ 
КА — 1) Галузь мовознавства, що 
вивчає застосування математичних 
методів до дослідження мови. Най¬ 
більш перспективними з цих мето¬ 
дів є метод лінгвістичного моделю¬ 
вання (він базується на моделю¬ 
ванні математичному), теоретико- 
множинні, статистичні методи, ви¬ 
користання графів теорії для опи¬ 
сування мовних явищ тощо. М. л. 
в цьому розумінні стала складовою 
частиною пінгвгетики прикладної, 
бо матем. методи поряд з іншими 
(структурними, типологічним, опи¬ 
совим та ін.) входять до методич¬ 
ного апарату сучасної прикладної 
лінгвістики. 2) Матем. дисциплі¬ 
на, що розробляє формальний апа¬ 
рат для описування будови при¬ 
родних мов і деяких штучних 
мов, особливо мов програмування. 
М. л. в цьому розумінні становить 
собою абстрактну теор. дисциплі¬ 
ну. В ній використовуються методи 
алгебри, алгоритмів теорії та 
автоматів теорії. Частиною М. л. 
є теорія граматик формальних, 
що виникла на ідеях праць амер. 
мовознавця Н. Хомського (н. 1928). 
Деякі формалізовані описи грама¬ 
тики Н. .Хомського стали перспек¬ 
тивними для описування алгорит¬ 
мічних мов. Але для побудови 
породжувальних граматик природ¬ 
них мов вона виявилася неперспек¬ 
тивною в зв’язку з широким розга¬ 
луженням правил і надмірною де¬ 
талізацією їх. Виникнення М. л. 
у 2-й пол. 50-х років 20 ст. було 
зумовлене перш за все внутр. пот¬ 
ребами лінгвістики, а також сти¬ 
мульоване розвитком автомат, пе¬ 
рекладу (див. Машинний перек¬ 
лад), який вимагав уточнення 
деяких лінгвістичних понять. 
Літ.: Ахманова О. С.. Минаева Л. В. 
Еще раз о так назьіваемой «теорети- 
ческой лингвистике». «Вогіросьі язьі- 
кознания». 1979. N° 5; Хомский Н. 
Синтаксические структури. В кн.: 
Новое в лингвистике, в. 2. Пер. с 
англ. М., 1962. Ф. О. Нікітіна. 

МАТЕМ АТЙЧНА ЛбГІКА — на- 
прям у логіці, в якому засобами 
математики досліджується логічна 
обгрунтованість конструкцій та 
висновків дедуктивних теорій (див. 
Дедукція). У всякій дедуктивній 
теорії виникають проблеми логіч¬ 
ного характеру, як, напр.» доведен¬ 
ня логічної несу переч ливості тео¬ 
рії чи незалежності системи її 
аксіом. Для розв’язання цих 
проблем необхідно формалізува¬ 
ти поняття доведення; тому логічна 
теорія, створювана для цієї мети, 
оформлюється у вигляді деякого 

числення, тобто системи формалі¬ 
зованих аксіом і формальних пра¬ 
вил виводу. Основу М. л. стано¬ 
вить числення предикатів. У ши¬ 
рокому розумінні термін М. л. 
застосовують для позначення су¬ 
купності цілого ряду логіко-матем. 
теорій, таких, як доведень теорія, 
алгоритмів теорія та ін. 
Основи М. л. заклав Дж. Буль. 
Як самостійний наук, напрям М. л. 
виникла на поч. 20 ст. у зв’язку з 
інтенсивною розробкою основ ма¬ 
тематики, виникненням множин 
теорії, де були відкриті антино¬ 
мії (див. Парадокси в математиці), 
уточненням поняття алгоритму та 
ін. М. л. широко і плідно застосо¬ 
вується в математиці, кібернети¬ 
ці, фізиці та ін. галузях науки і 
техніки. У математиці М. л. гол. 
чином застосовується для вивчення 
проблем доводжуваності та недо- 
воджуваності тих чи ін. положень 
матем. теорій; у кібернетиці — 
проблем синтезу обчислювальних 
та керуючих машин і аналізу про¬ 
цесів обчислень: у фізиці — логіч¬ 
них основ квантової механіки. 
Перші дослідження в галузі М. л. 
належать Дж. Булю. Великий вне¬ 
сок у розвиток М. л. зробили Г 
Фреге♦ Д. Гільберт, Б. Рассел, 
амер. математик А. Тарський (н. 
1902). В СРСР питання М. л. 
розробляли А. М. Колмогоров, 
А. 1. Мальцев, П. С. Новиков, 
А. А. Марков (молодший 1903— 
79) та інші вчені. 
Літ.: Новиков П. С. Злементьі мате- 
матической логики. М., 1973; Ершов 
Ю. Л., Палютин Е. А. Математичесная 
логика. М.. 1979; Шенфилд Дж. Р. 
Математическая логика. Пер. с англ. 
М., 1975. М. І. Кратно. 
МАТЕМ АТЙЧНА СТАТЙСТИКА 
— наука, яка за допомогою матема¬ 
тичних методів вивчає закономір¬ 
ності масових явищ, їхні взаємо¬ 
зв’язки; систематизує та обробляє 
результати досліджень. В М. с. 
масовим наз. явище, яке опису¬ 
ється сукупністю однорідних еле¬ 
ментів, що мають деякі заг. вла¬ 
стивості. Завдання М. с. полягає 
у тому, щоб за результатами об¬ 
меженого числа спостережень над 
масовими явищами скласти уяв¬ 
лення про ті ймовірнісні закономір¬ 
ності, яким ці явища підлягають, 
і передбачити протікання їх у 
майбутньому. Напр., обравши 
наздогад із всієї партії деталей, 
виготовленої з-дом, лише певну 
обмежену кількість деталей і пере¬ 
віривши їх якість за допомогою ме¬ 
тодів М. с., можна прогнозувати з 
невеликою похибкою кількість 
бракованих деталей у всій партії. 
Логічною основою М. с. є імовір¬ 
ність як числова характеристика 
вільного зв’язку: наслідки, викли¬ 
кані деякими причинами, діста¬ 
ють своє кількісне відображення у 
формі статистичних даних. Напр., 
результат підкидання монети (ви¬ 
падання герба чи цифри) зумовле¬ 
ний багатьма причинами — си¬ 
лою, і якою підкидали монету, 
формою монети, зовн. умовами, 
кутом падіння монети тощо. Тео¬ 
ретичною основою М. с., поряд з 
імовірностей теорією, є теорії 
тих галузей знань, які вивчають 
даний масовий процес або явище. 
Гол. завдання М. с.: 1) повне опи¬ 
сування варіації ознаки у вигляді 
статистичних розподілень (варіа- 

МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА 
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МАТЕМАТИЧНА 
ФІЗИКА 

Материнка звичайна: 
1 — верхня частина 
квітучої рослини; 2 — 
кореневище; З — квіт¬ 
ка в розрізі; 4 — Олід. 

ційних рядів); 2) описування ва¬ 
ріації ознаки за допомогою загаль¬ 
них для всієї сукупності (гене¬ 
ральної — у випадку всієї множи¬ 
ни значень та вибіркової — у ви¬ 
падку вивчення лише частини 
генеральної сукупності) характе¬ 
ристик — середніх величин та 
мір розсіювання; 3) розглядання 
спільної варіації кількох ознак; 
встановлення форми залежності 
між середніми значеннями кількох 
ознак та щільність зв’язку між 
ними (див. Кореляція); 4) стати¬ 
стична перевірка гіпотез про вид 
невідомого розподілу ознаки та 
її параметрів (перевірку здійсню¬ 
ють за допомогою деяких стандар¬ 
тів, критеріїв); 5) одним з розділів 
М. с. є теорія помилок вимірюван¬ 
ня, яка дає можливість оцінити та 
частково виключити неминучі при 
вимірюванні значень ознаки по¬ 
хибки, викликані великою кіль¬ 
кістю неврахованих факторів. 
М. с. застосовують при розв’язан¬ 
ні завдань планування і організа¬ 
ції пром. вироби., аналізі демогра¬ 
фічних явищ, технологічних про¬ 
цесів, контролі якості продукції, 
надійності систем автоматичного 
управління та ін. Перші до¬ 
слідження в галузі М. с. належать 
Я. Бернуллі і П. Лапласу. Знач¬ 
ний внесок у розвиток М. с. зроби¬ 
ли вітчизняні вчені П. Л. Чеби- 
шов, А. А. Марков, О. М. Ляпу- 
нов, С. Н. Бернштейн, Ю. В. 
Лінник, А. М. Колмогоров та ін. 
Проблеми М. с. на Україні вив¬ 
чають на кафедрах математич¬ 
них та екон. ф-тів університетів, 
в їн-ті математики АН УРСР 
та ін. наук, та навч. закладах. 
Літ.: Ивашев-Мусатов О- С. Теория 
вероятностей и мате мати чесная стати¬ 
стика. М., 1979. О. Д. Шарапов. 

МАТЕМАТЙЧНА ФГЗИКА — 
розділ математики, який вивчає 
інтегральні й диференціальні рів¬ 
няння, що описують різноманітні 
фізичні явища. Виникнення М. ф. 
пов’язане з іменами 1. Ньютона, 
Ж. Лагранжа, Л. Ейлера, Ж. 
Фур'ь, К. Гаусса, М. В. Остро- 
градського. Як самостійний на¬ 
ук. напрям М. ф. сформувалася 
в 2-й пол. 19 ст., коли в акустиці 
й теорії пружності, в теорії явищ 
переносу, в електростатиці й 
електродинаміці виникла необ¬ 
хідність розробки методів роз¬ 
в’язування лінійних диференці¬ 
альних рівнянь з частинними по¬ 
хідними другого порядку (див. 
Рівняння математичної фізики). 
В 20 ст. предметом вивчення в М. 
ф. стали й рівняння квантової 
механіки, квантової електроди¬ 
наміки та квантової теорії поля. 
М. ф. досліджує не лише конкрет¬ 
ні методи розв’язування рівнянь, 
а й заг. питання коректності по¬ 
становки задач, питання існування 
розв’язків рівнянь при тих чи ін. 
початкових і граничних умовах. 
У М. ф. досліджуються також 
спрощені матем. моделі складних 
фіз. процесів. Створення потужної 
обчислювальної техніки стимулю¬ 
вало розробку в М. ф. багатьох 
прямих числових методів, реаліза¬ 
ція яких можлива лише на ЕОМ 
з великою швидкодією і величез¬ 
ною пам’яттю. Постійний розвиток 
М. ф. зумовлений її тісним зв’яз¬ 
ком з фундаментальними напряма¬ 

ми теор. фізики, а також її впли¬ 
вом на суміжні області фізики й 
математики. Однією з актуальних 
проблем су час. М. ф. є досліджен¬ 
ня нелінійних диференціальних 
рівнянь з частинними похідними. 
Значний внесок у розвиток М. ф. 
зробили рад. вчені М. М. Боголю- 
бов, Ю. О. Митропольський, 
О. А. Самарський, А. М. Тихонов. 
Літ.: Арсенив В. Я. Методи мате¬ 
матической физики и специальньїе 
функции. М., 1974; Владимиров В. С. 
Уравнения математической физики. 
М., 1976; Тихонов А Н., Самарский 
A. А. Уравнения математической фи¬ 
зики. М.. 1977: Годунов С. К. Уравне¬ 
ния математической физики. М., 1979. 

Г. Ф. Філіппов. 
МАТЕМАТЙЧНА ІІЖбЛА в п о- 
літичній економії — на¬ 
прям у буржуазній політичній 
економії, що виник у 2-й полови¬ 
ні 19 ст. Представники М. ш. 
Л. М. Е. Вальрас, У. С. Дже- 
вонс, В. Парето, Г. Кассель, 
Ф. 1. Еджуорт, І. Фішер, К. 
Вікселль вважали вирішальним і 
найдоступнішим методом для до¬ 
слідження екон. процесів і явищ 
застосування математичних схем і 
моделей. Як вихідний методоло¬ 
гічний принцип такий спосіб до¬ 
слідження економіки неминуче 
призводить до підміни теор. уза¬ 
гальнень соціально-екон. розвитку 
матем. схемами і моделями. Якіс¬ 
ні характеристики законів і зако¬ 
номірностей сусп. розвитку замі¬ 
нюються лише кількісними. Те, 
що М. ш. при кількісному аналізі 
провідну роль відводить викори¬ 
станню граничних величин з суб’¬ 
єктивно-психологічних позицій, 
ріднить її з відверто апологетични¬ 
ми бурж. теоріями (австрійська 
школа, кембріджська школа та ін.), 
які грунтуються на маржиналізмі. 
Моделі, створювані представника¬ 
ми М. ш., часто затушовують 
реальні умови функціонування ка¬ 
піталістичного г-ва. Матем. аналіз 
умов ринкової рівноваги стимулю¬ 
вав дослідження з «економічного 
зростання» капіталістичної еконо¬ 
міки (Р. Ф. Харрод, Дж. Р. Хікс, 
Н. Калдор та ін.), створення між¬ 
галузевих моделей нар. г-ва на 
основі методу «витрати — випуск» 
B. Леонтьєва та ін. А. 1. Кредісов 
МАТЕМАТЙЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН¬ 
НЯ ЕОМ — сукупність програм 
і програмних комплексів, описів і 
інструкцій по користуванню різ¬ 
ними компонентами електронних 
обчислювальних машин. Призна¬ 
чене для використання при програ¬ 
муванні й розв’язуванні задач на 
ЕОМ в різних режимах, раціо¬ 
нальної організації роботи як са¬ 
мої ЕОМ, так і її можливого зовн. 
устаткування. Розрізняють М. з. 
загальне (яке поставляють 
разом з машиною) і спеці а ль- 
н е (розроблене користувачем ма¬ 
шини). До заг. М. з. відносять про¬ 
грамне забезпечення, призначене 
для організації обчислювального 
процесу на конкретних типах ЕОМ 
та їхніх системах. Основу заг. М. 
з. становлять операційні системи 
та обслуговуючі комплекси про¬ 
грам, спеціального — програм па¬ 
кети. Заг. М. з. складається з ке¬ 
руючих та обробних програм. Ке¬ 
руючі програми забезпечують 
оптимальну роботу ЕОМ на всіх 
етапах розв’язування задачі, об¬ 

робні реалізують процес оброб¬ 
ки даних під час виготовлення 
програм і розв’язування задач. 
До обробних програм належать 
транслятори, програми керуван¬ 
ня базами даних (див. Банк даних), 
системи телекерування даними і 
автоматизованої відладки програм 
тощо. Прикладом обчисл. машин 
із вбудованим заг. М. з. є ма¬ 
шини сімейства <МИР>. Осн. час¬ 
тини М. з. ЕОМ описують мовами 
програмування — АЛГОЛ, ФОРТ¬ 
РАН, КОБОЛ та ін. В СРСР 
існує Держ. фонд алгоритмів і 
програм. І, В. Сергієнко. 
МАТЕМАТЙЧНЕ СПОДІВАН¬ 
НЯ, середнє значення — числова 
характеристика випадкової вели¬ 
чини £. Визначається інтегралом 
ос 

£ хдР (х), де Р (х) — функція роз- 
—оо 
поділу £ і позначається М\ (або 
Е£). Якщо | набуває значень хх, 
.... х„ з імовірностями рІУ ..., 
РПу Де Рі + ...+ рп = 1, то М£ = 
= ххрх + ... + х„р„. М. с. ви¬ 
падкової величини £ з густи- 

і Р (х) ною імовірності дорівнює 

£ хр (х)дх. Відповідно до вели- 
—ос 
ких чисел закону середнє арифм. 
з п незалежних спостережень ви¬ 
падкової величини £ при великому 
п близьке до М£. М. с. лінійної 
комбінації випадкових величин до¬ 
рівнює лінійній комбінації М. с. 
цих величин. Якщо а ^ ^ Ь, 
то а ^ М | ^ Ь. 
Літ.: Гнеденко Б. В. Курс теории ве¬ 
роятностей. М., 1969} Гихман И. И., 
Скороход А. В.. Ядренко М. И. 
Теория вероятностей и математиче- 
ская статистика. К., 1979 

. /. М. Коваленко. 
МАТЕМАТЙЧНИИ АНАЛІЗ - 
сукупність розділів математики, 
присвячених дослідженню функцій 
методами нескінченно малих. Ви¬ 
ник (у систематич. формі) у працях 
1. Ньютона, Г. Лейоніца, Л. Ей¬ 
лера га ін. математиків 17—18 
ст. Обгрунтування М. а. за допо¬ 
могою поняття границі належить 
О. Л. Коші. Природним продов¬ 
женням класичного М. а. є функ¬ 
ціональний аналіз. Курс М. а. 
містить розділи: вступ в аналіз, 
диференціальне числення, інтег¬ 
ральне числення і теорія рядів. 
Літ.: Фихтенгольц Г. М. Курс диф- 
ференциального и интегрального ис- 
числения, т. 1—3. М., 1970; Шкіль 
М. І. Математичний аналіз, ч. 1. 
К.. 1978: Акилов Г. П., Дятлов 
В. Н. Основні математичесного ана- 
лиза. Новосибирск, 1980. 
МАТЕНАДАРДН, Інститут давніх 
рукописів «Матенадаран» імені 
Месропа Маштоца — одне з най¬ 
більших у світі сховищ давньовірм. 
рукописів і н.-д. інститут (з 1959) 
в Єревані. Створено на базі націо¬ 
налізованої 1920 колекції руко¬ 
писів монастиря в Ечміаозіні, 
1939 переведено до Єревана. В М. 
зберігаються рукописи 5—18 ст., 
унікальна колекція вірм. першо- 
друків і стародруків 16—18 ст., 
твори давніх і середньовічних вірм. 
авторів, переклади праць учених 
ін. народів, у т. ч. творів, що не 
збереглися на мові оригіналу. Є 
музей. 
МАТЕРИКЙ , континенти — вели¬ 
кі ділянки земної кори, які пі дно- 
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сяться над рівнем Світового океа¬ 
ну у вигляді суходолу. М. оточе¬ 
ні смугою материкової обмілини, 
яка обривається до океанів у 
вигляді материкового схилу. По¬ 
тужність земної кори у межах М. 
становить 35—45 км. Формуван¬ 
ня М. у геол. минулому відбува¬ 
лося шляхом обростання матери¬ 
кових платформ молодими склад¬ 
частими поясами. Розміщення і 
обриси М. у процесі їх розвитку 
зазнали певних змін. Сучасних 
обрисів вони набули в кайнозої 
(див. Кайнозойська ера і група). 
На земній кулі налічують 6 ма¬ 
териків: Євразія, Африка, Пів¬ 
нічна Америка, Південна Амери¬ 
ка, Австралія та Антарктида. 
Див. також Земля. 
МАТЕРИКбВА ОБМГЛИНА, 
шельф — прибережна слабонахиле- 
на частина дна Світового ок., що 
оточує материки і генетично з ними 
пов’язана. Глибини в межах М. о., 
як правило, не перевищують 200 м 
(іноді досягають 500—1500 м). 
Шир. її від кількох до 1500 і 
більше кілометрів. Утворення М. о. 
пов’язують з опусканням узбереж¬ 
жя (або підняттям рівня Світового 
ок.) і зануренням суходолу під 
воду, а також з абразійною діяль¬ 
ністю моря (див. Абразія). На М. 
о. інтенсивно відкладаються про¬ 
дукти руйнування мор. берегів — 
галечник, пісок, мул. Характерна 
велика біол. продуктивність, зу¬ 
мовлена високою освітленістю й 
прогріванням води. В межах М. о. 
ведеться рибальство, промисел 
мор. тварин; є значні поклади ко¬ 
рисних копалин (нафти, газу, зо¬ 
лота, алмазів тощо). Про міжнар.- 
правовий статус див. ст. Конти¬ 
нентальний шельф. 
МАТЕРИКбВА ПІВКУЛЯ — пів- 
куля Землі, на поверхні якої зо¬ 
середжена більша частина суходо¬ 
лу. Утворюється внаслідок умов¬ 
ного перетину Землі великим ко¬ 
лом, яке проходить через центр 
земної кулі перпендикулярно до 
осі, один з полюсів якої містить¬ 
ся біля гирла Луари (Франція), 
а другий — у Тихому ок. біля 
Нової Зеландії. У М. п. суходіл 
займає 47% її площі, в океанічній 
півкулі — 9%. УМ. п. лежать Єв¬ 
ропа, Азія, Африка, Пн. Америка 
і частина Гід. Америки. 
МАТЕРИКОВИЙ СХЙЛ — нахи¬ 
лена частина дна Світового ок. 
між материковою обмілиною і 
ложем океану. Шир. М. с. від 
20 до 100 км, глиб, від 200 до 
3200 м. Кут нахилу поверхні ста¬ 
новить 3—6°, іноді до 45°. Для 
рельєфу М. с. характерні підвод¬ 
ні западини, ущелини, каньйони, 
тераси. Внаслідок крутизни схилів 
на М. с. відбуваються підводні 
зсуви, характерна підвищена сейс¬ 
мічність. Вкритий мулами. Зона 
високої продуктивності органіч¬ 
ної речовини. 
МАТЕРЙНКА (Огідапиз) — рід 
багаторічних трав родини губоцві¬ 
тих. Листки яйцевидно-видовжені. 
Квітки дрібні, зібрані на кінцях 
гілочок у щитковидно-волотеві су¬ 
цвіття. Понад 20 видів, пошир, 
в Європі, Зх. та Центр. Азії. В 
СРСР — 5 видів, з них в УРСР — 
2. Найпоширеніша М. звичай¬ 
на (О. уці^аге) з лілово-рожевими 
квітками; росте в лісах, по степо¬ 

вих і кам’янистих схилах; добрий 
медонос. Містить вітамін С, ду¬ 
бильні речовини, ефірну олію, яку 
використовують в парфюмерній 
пром-сті. Жирну олію з насіння 
М. застосовують у лакофарбовій 
пром-сті. Лікарська рослина. 
МАТЕРЙНСТВО у праві — 
правове становище жінки у зв’яз¬ 
ку з народженням, утриманням і 
вихованням дітей. М. в СРСР ко¬ 
ристується всенар. пошаною і ото¬ 
чене повсякденною увагою. Воно 
охороняється і заохочується Рад. 
д-вою. В СРСР жінкам створю¬ 
ються умови, які дають їм змогу 
поєднувати працю з М., забезпе¬ 
чується правовий захист, мате¬ 
ріальна і моральна підтримка М. 
і дитинства (див. Охорона мате¬ 
ринства і дитинства). Охорона 
інтересів матері і дитини передба¬ 
чена Конституцією СРСР і консти¬ 
туціями союзних республік, зо¬ 
крема ст. 33, 51 Конституції УРСР, 
Основами законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про охо¬ 
рону здоров’я, про шлюб та сім’ю, 
про працю, кримінальним законо¬ 
давством та ін. нормативними 
актами. Охорона здоров’я мате¬ 
рі і дитини забезпечується: орга¬ 
нізацією широкої мережі жіночих 
консультацій, пологових будин¬ 
ків, ясел, садків та ін. закладів; 
наданням жінці відпустки у зв’яз¬ 
ку з вагітністю і пологами з ви¬ 
платою допомоги по соціальному 
страхуванню; виплатою у встанов¬ 
леному порядку допомоги з нагоди 
народження дитини і допомоги на 
час догляду за хворою дитиною; 
переведенням вагітних жінок на 
легшу роботу зі збереженням се¬ 
ред. заробітку; забороною залучен¬ 
ня вагітних жінок, матерів, що 
годують груддю, і жінок, що ма¬ 
ють дітей у віці до одного року, 
до нічних (див. Змінна робота), 
понаднормових робіт тощо; поліп¬ 
шенням умов праці і побуту; держ. 
і громад, допомогою сім’ї та ін. 
заходами. Забезпечується поступо¬ 
ве скорочення робочого часу жінок, 
які мають малолітніх дітей. Бага¬ 
тодітним матерям надаються до¬ 
даткові пільги; встановлено найви¬ 
щий ступінь відзнаки М. (див. 
<Мати-героїня>)\ засновано орде¬ 
ни <Мати-героїня> і <Материнсь¬ 
ка слава>, «Медаль материнства». 
В СРСР здійснюється постійний 
контроль за суворим дотриманням 
вимог законодавства щодо М. Зо¬ 
крема, З.УІІ 1979 Президія Вер¬ 
ховної Ради СРСР прийняла по¬ 
станову «Про додержання законо¬ 
давства про забезпечення медич¬ 
ною допомогою вагітних жінок і 
новонароджених ». 

О. Г. Павшукова. 

«МАТЕРЙНСЬКА СЛАВА» — 
рад. орден. Встановлений Прези¬ 
дією Верховної Ради СРСР 8.УІІ 
1944. Має три ступені. Орденом 
«М. с.» 1-го ступеня нагороджують 
матерів, що народили й виховали 
9 дітей; 2-го ступеня — 8 дітей, 
3-го ступеня — 7 дітей. Нагород¬ 
ження провадиться, коли наймен¬ 
ша дитина досягне одного року і 
якщо всі ін. діти цієї матері живі 
(враховуються також діти усинов¬ 
лені). Щодо дітей, які загинули, 
померли або тих, що пропали без 
вісті, діють ті самі положення, що 
при нагородженні орденом <Мати- 

героїняь. «М. с.» нагороджують 
Президії Верховних Рад союзних 
і авт. республік від імені Прези¬ 
дії Верховної Ради СРСР за по¬ 
данням виконкому районної або 
міської Ради нар. депутатів. Цим 
орденом по УРСР нагороджено 
понад 258 тис. жінок (1979). 
МАТЕРЙНСЬКА ШКбЛА — 
1) Перший ступінь в пед. системі 
Я. А. Коменського. Охоплювала 
питання виховання й навчання ді¬ 
тей в сім’ї до 6-річного віку. 2) До¬ 
шкільний заклад у Франції й дея¬ 
ких ін. країнах для дітей від 2 до 
6 років. М. ш. нерідко організо¬ 
вуються безпосередньо при почат¬ 
кових школах ряду країн як т. з. 
класи для малят, до яких прий¬ 
мають дітей з 4 років. 
МАТЕРИНСЬКІ ПОРбДИ — 
1) Гірські породи, які під впливом 
геологічних процесів у надрах Зем¬ 
лі та на її поверхні перетворюють¬ 
ся на інші породи або на корисні 
копалини. Останні успадковують 
від М. п. хім. і мінералогічний 
склад та деякі структурні особли¬ 
вості. 2) Гірські породи, на верх¬ 
ніх шарах яких при взаємодії 
фіз., хім. і біол. процесів утворю¬ 
ються грунти. Хім та біол. проце¬ 
си зумовлюють значні перетворен¬ 
ня М. п., але їхній мех. і мінера¬ 
логічний склад визначають осн. 
якісні характеристики грунтів. 
Осн. материнськими породами 
грунтів є осадочні гірські породи, 
на Україні, зокрема,— леси. 

В. О. Мігценко. 

МАТЕРІАЛИ ДОПОМГЖНГ — 
речові елементи виробництва, які 
сприяють процесу праці або в про¬ 
цесі виробництва приєднуються 
до матеріалів основних. Питома 
вага їх у структурі витрат на ви¬ 
роби. пром. продукції СРСР (1978) 
становить 4,3% , зокрема в пром-сті 
УРСР — 4,4%, V т. ч. в чорній 
металургії — 5,8% , легкій пром-сті 
— 3,0%, харч, пром-сті — 2,8%. 
Залежно від призначення М. д. 
об’єднують у групи: М. д., які 
в процесі вироби, приєднуються 
до осн. матеріалів для надання 
виробам закінченого вигляду (фар¬ 
би, лаки тощо); М. д., що їх вико¬ 
ристовують для безпосередньої дії 
на осн. матеріали (формувальна 
земля); М. д., які використовують 
для обслуговування устаткуван¬ 
ня і приміщень (мастила, обти¬ 
ральні матеріали); М. д., які при¬ 
значені для ремонту устаткування 
і приміщень, для виготовлення 
нестандартного устаткування тощо. 

В. О. Ломакін. 

МАТЕРІАЛИ ОСНОВНІ — пред- 
мети праці, які утворюють речову 

МАТЕРІАЛИ 
ОСНОВНІ 

Орден «Материнська 
слава» 1-го ступеня. 

Материкова півкуля 
і океанічна півкуля. 

26 УРЕ, т. 6 
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МАТЕРІАЛІЗМ 

МАТЕРІАЛИЗМЬ 

ЗМПИРІОКРИТИЦИЗМЬ 

ндитикші замітки оСь одно* 
Рбакціоннсй фмлософіи. 

В.І.ЛЕНІН і 
МАТЕРІАЛІЗМ 

ЕМПІРІОКРИТИЦИЗМ 

Обкладинки праці В. І. 
Леніна «Матеріалізм і 
емпіріокритицизм* — 
першого видання 1909 
і українського видання 
1959. 

основу виготовлюваного продук¬ 
ту. М. о. беруть участь у вироби, 
протягом одного виробничого циклу 
і повністю переносять свою вар¬ 
тість на виготовлюваний продукт. 
До М. о. в пром-сті належать: си¬ 
ровина або сирові матеріали, які 
піддано діянню живої праці (на¬ 
приклад, руда при виготовленні 
чавуну); матеріали, які є первин¬ 
ною продукцією переробки сирови¬ 
ни і входять безпосередньо до скла¬ 
ду виготовлюваної продукції (про¬ 
кат чорних металів, з якого роб¬ 
лять деталі); матеріали, які ут¬ 
ворюються в результаті поєднання 
кількох видів сировини (волокно 
з бавовни і хім. волокно для виго¬ 
товлення пряжі) тощо. Поділ ма¬ 
теріалів на осн. і матеріали до¬ 
поміжні зумовлений особливостя¬ 
ми використання їх на підприємст¬ 
вах даної галузі — в одній галузі 
пром-сті матеріали певного виду 
відносять до основних (напр., папір 
на поліграфічному комбінаті), в ін¬ 
ших — до допоміжних (напр., па¬ 
пір для виготовлення тари на під¬ 
приємствах легкої пром-сті). М. о. 
в структурі витрат на вироби, пром. 
продукції в СРСР (1978) станов¬ 
лять 63%, УРСР — 62,8%, в т. ч. 
в чорній металургії — 53,2%, лег¬ 
кій пром-сті — 84%. Осн. напря¬ 
ми поліпшення використання М. о. 
визначено в постанові ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про по¬ 
ліпшення планування і посилен¬ 
ня впливу господарського механіз¬ 
му на підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи* 
(1979). В. О. Ломакін. 
МАТЕРІАЛІЗМ (від лат. шаіегіа- 
ІІ5 — речовинний)— науковий, про¬ 
тилежний ідеалізмові філософсь¬ 
кий напрям, який у розв’язанні 
основного питання філософії ви¬ 
ходить з того, що природа, бут¬ 
тя і матерія є первинними, а сві¬ 
домість, мислення і дух — вторин¬ 
ними. Згідно з М., світ як природа 
є матеріальним, тобто існує сам 
по собі, ніким не створюваний і 
не знищуваний, закономірно змі¬ 
нюється, розвивається в силу сво¬ 
їх власних причин; він становить 
єдину і останню реальність, яка 
виключає будь-яку надприродну 
силу, а свідомість, мислення, дух 
є властивістю матерії й її ідеаль¬ 
ним відображенням. Можна ви¬ 
ділити три форми М.: стихійний 
матеріалізм як набуту в процесі 
істор. досвіду впевненість людей 
в об’єктивному існуванні зовн. 
світу, природничонауковий, або, 
за виразом В. І. Леніна, природни- 
чоістор. М. (див. Повне зібр. тв., 
т. 18, с. 225) — філософськи неос- 
мислене переконання переважної 
більшості природознавців в об’єк¬ 
тивній реальності й пізнаванності 
досліджуваних природних об’єк¬ 
тів — та філос. М. як свідомо 
створюваний науково обгрунтова¬ 
ний світогляд. Філос. М. розвива¬ 
ється в тісному взаємозв’язку з 
наукою, спираючись на її дані й 
сприяючи її дальшому розвиткові. 
Протягом усієї історії філософії 
точиться непримиренна боротьба 
М. проти ідеалізму та релігії, що є 
в кінцевому підсумку виявом кла¬ 
сової боротьби в суспільстві. 
Осн. істор. формами філос. М. є: 
наївний М. Старод. Сходу (Лао- 
цзи, Ян Чжу, Ван Чун, школа ло- 

каята), Старод. Греції та Риму 
(Геракліт, Анаксагор, Емпедокл, 
Левкіпп, Демокріт, Епікур та ін.); 
метафізичний матеріалізм (ме¬ 
ханістичний) 17 — поч. 19 ст. 
(Г. Галілей, П. Гассенді, Б. 
Спіноза, Дж. Локк, Ж. О. Ла- 
метрі, Д. Дідро, К. А. Гельвецій, 
П. А. Гольбах, М. В. Ломоносов, 
О. М. Радищев, Л. Фейєрбах), 
діалектичний матеріалізм і істо¬ 
ричний матеріалізм, створений 
К. Марксом і Ф. Енгельсом і роз¬ 
винутий у нових історичних умовах 
В. І. Леніним. Виділяють також 
ряд перехідних форм М.: ма¬ 
теріалістичні тенденції у вченнях 
Ібн-Сіни і Ібн-Рушда та в номі¬ 
налізмі за середньовіччя; М. епохи 
Відродження, який безпосередньо 
передував М. 17—18 ст.; М., що 
виходив за рамки метафіз. М. 
(Дж. Толанд, А. К. Сен-Сімон). 
Окреме істор. місце посідає М. 
представників рос. та укр. револю¬ 
ційного демократизму — О. І. 
Герцена, В. Г. Бєлінського, М. Г. 
Чернишевського, М. О. Добролю- 
бова, Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, 
П. А. Грабовського, Лесі Україн¬ 
ки та ін. Домарксистський М., 
особливо М. 17 — поч. 19 ст., 
відіграв значну роль у боротьбі з 
ідеалізмом, в ідейному обгрунту¬ 
ванні атеїзму, в філософ, ос¬ 
мисленні даних природознавства 
та в розробці пізнання теорії. 
Проте всім його формам була при¬ 
таманна метафіз. обмеженість, що 
виявилась у намаганні звести не¬ 
вичерпну різноманітність матерії 
до незмінних першооснов і відомих 
природознавству механічних за¬ 
конів (див. Механіцизм), у спо¬ 
глядальному характері, в неспро¬ 
можності дати матеріалістичне 
тлумачення сусп.-істор. процесу, 
в абстрактному розумінні сутності 
людини. Негативну роль в історії 
філософії і природознавства віді¬ 
грав т. з. вульгарний матеріалізм, 
який визначився як особлива фі¬ 
лос. течія з середини 19 ст. і являв 
собою по суті позитивістську реак¬ 
цію стихійного матеріалізму при¬ 
родознавців на ідеалістичну філо¬ 
софію. Вади попереднього М. по¬ 
долали К. Маркс і Ф. Енгельс. 
Критично переосмисливши досвід 
та ідейну спадщину попередньої 
філософії (зокрема, діалектику 
Г. В. Ф. Гегеля й матеріалізм Л. 
Фейєрбаха) з позицій потреб прак¬ 
тики революц. пролетаріату, «зна¬ 
йшовши в історії розвитку праці 
ключ до розуміння всієї історії 
суспільства» (Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 21, с. 302), вони по¬ 
ширили М. на розуміння сусп. 
явищ, поєднали М. і діалекти¬ 
ку, створивши тим самим якісно 
новий тип М.— діалектичний і 
історичний матеріалізм, який став 
ядром комуністичного світогляду 
й духовною зброєю революц. пе¬ 
ребудови суспільства на комуні¬ 
стичних засадах. 

Літ." Енгельс Ф._ Людвіг Фейєрбах 
і кінець класичної німецької філосо¬ 
фії. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 
21; Ленін В. Г Повне зібрання творів: 
т. 18. Матеріалізм і емпіріокрити¬ 
цизм; т. 26. Карл Маркс; Войтко^В. І. 
Діалектико-матеріалістична філосо¬ 
фія. К., 1972; Ойзерман Т. И. Форми- 
рование философии марксизма. М., 
1974; Диалектический и исторический 
материализм — философская основа 

коммунистического мировоззрения. К., 
1977. О. І. Яценко. 
МАТЕРІАЛАМ І ЕМПІРІО¬ 
КРИТИЦИЗМ. Критичні замітки 
про одну реакційну філософію» — 
філос. праця В. І. Леніна. Написа¬ 
на 1908, опубл. в травні 1909 в 
період реакції після поразки ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії. В цей 
час поширилася проповідь во¬ 
рожих марксизмові ідеалістичних 
філос. ідей. Особливо небезпечним 
був емпіріокритицизм (махізм), 
що видавався за «найновішу наук, 
філософію», з позицій якої прово¬ 
дилася ревізія філос. основ мар¬ 
ксизму. Розгром махізму, захисті 
дальший творчий розвиток мар¬ 
ксистської філософії були акту¬ 
альними політ, і теор. завданнями 
марксистів. Гол. увагу В. І. Ленін 
зосередив на питаннях пізнання 
теорії, які висувались розвитком 
філософії і науки на початку 
20 ст. Він піддав гострій критиці 
суб’єктивно-ідеалістичну концеп¬ 
цію теорії пізнання Е. Маха і Р. 
Авенаріуса та їхніх послідовників 
В. О. Базарова, О. О. Богданова 
(див. Емпіріомонізм) і П. С. Юш- 
кевича (див. Емпіріосимволізм), 
довів марність намагань махізму 
стати над матеріалізмом та ідеа¬ 
лізмом, показав, що махізм є різ¬ 
новидом суб’єктивно-ідеалістичної 
філософії. В. І. Ленін вважав, що 
необхідною умовою наук, підходу 
до розгляду гносеологічних проб¬ 
лем є послідовно матеріалістичне 
розв’язання основного питання 
філософії. В. І. Ленін» дав класич¬ 
не визначення матерії як філос. 
категорії, показав недопустимість 
змішування філос. поняття мате¬ 
рії з природничонауковим. Спи¬ 
раючись на нові дані природознав¬ 
ства, він збагатив матеріалістичну 
аргументацію в питанні про пер¬ 
винність матерії і вторинність сві¬ 
домості, висловив думку, що вся 
матерія має властивість відобра¬ 
ження, розвиток якої приводить 
до виникнення відчуттів. Розгля¬ 
даючи відчуття і свідомість як 
суб’єктивний образ об’єктивного 
світу, В. І. Ленін викрив хибність 
«ієрогліфів теорії», розвинув 
марксистську відображення тео¬ 
рію, яка становить основу маркси¬ 
стської теорії пізнання. Він гли¬ 
боко розкрив діалектику пізнання 
як складного, суперечливого істор. 
процесу взаємовідношення суб’єк¬ 
тивного і об’єктивного, в ході яко¬ 
го осягається істина. В. І. Ленін 
всебічно розвинув марксистське 
вчення про об’єктивну, абсолют¬ 
ну і відносну істини, про вирі¬ 
шальну роль практики в процесі 
пізнання, про її діалектичний ха¬ 
рактер, про єдність теорії і прак¬ 
тики. Розвиток діалектичного 
матеріалізму, критика махізму в 
«М. і е.» органічно пов’язані з ана¬ 
лізом філос. питань природознавст¬ 
ва, гол. чин. фізики, що були по¬ 
ставлені революцією в природо¬ 
знавстві на рубежі 19 і 20 ст. Ця 
революція викрила неспромож¬ 
ність метафізичного матеріалізму 
пояснити нові відкриття у фізиці, 
які поглиблювали уявлення про 
будову матерії. 
Частина фізиків розцінювала за¬ 
перечення метафізичного матеріа¬ 
лізму як заперечення наук, мате¬ 
ріалізму взагалі. В зв’язку з цим 
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виникла методологічна криза фі¬ 
зики, суть якої полягала в за¬ 
міні матеріалізму ідеалізмом і 
агностицизмом (див. <Фізичний> 
ідеалізм). В. І. Ленін розкрив гно¬ 
сеологічні й соціальні причини 
кризи фізики, довів, що револю¬ 
ція у фізиці, цілком спростовуючи 
ідеалізм, заперечує лише метафіз. 
матеріалізм і повністю підтвер¬ 
джує діалектичний матеріалізм. 
Філософськи узагальнюючи досяг¬ 
нення природознавства, В. І. Ле¬ 
нін розвинув діалекти ко-мате- 
ріалістичне вчення про матерію 
і форми її існування, про неви¬ 
черпність матерії, про співвідно¬ 
шення філософії і природознав¬ 
ства. В. І. Ленін підкреслював, що 
сама об’єктивна логіка розвитку 
фізики і природознавства взагалі 
неминуче веде до діалектичного 
матеріалізму, який є наук, методо¬ 
логією сучас. науки. В кн. «М. і е.» 
В. І. Ленін розкрив цілісність 
марксистської філософії, органіч¬ 
ну єдність діалектичного та істор. 
матеріалізму, відстояв і розвинув 
далі істор. матеріалізм, положен¬ 
ня про первинність сусп. буття і 
його взаємодію з сусп. свідомістю 
(див. Суспільне буття і суспіль¬ 
на свідомість), про об’єктивний 
характер законів сусп. розвитку. 
В. І. Ленін всебічно обгрунтував 
принцип партійності філософії, 
показав, що боротьба осн. філос. 
напрямів — матеріалізму та іде¬ 
алізму — є відображенням бороть¬ 
би певних класів суспільних і груп, 
що тільки марксистська партій¬ 
ність забезпечує справжню науко¬ 
вість, оскільки інтереси рооітн. 
класу збігаються з об’єктивним хо¬ 
дом історії. Праця В. І. Леніна 
<Матеріалізм і емпіріокритицизм» 
має велике значення для дальшо¬ 
го творчого розвитку марксистсь¬ 
кої філософії, для боротьби проти 
реакц. бурж. філософії, проти 
догматизму та ревізіонізму. 

Ю. Ф. Бухалов. 

МАТЕРІАЛІСТИЧНЕ РОЗУ¬ 
МІННЯ ІСТбРІЇ — пояснення 
історичного розвитку суспільства 
на основі принципів історичного 
матеріалізму. 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА про¬ 
блем ІНСТИТУТ АН УРСР — 
науково-дослідна установа. Ство¬ 
рений 1955 у Києві (до 1964 — 
Ін-т металокераміки та спец, спла¬ 
вів АН УРСР). Гол. установа в 
СРСР з проблеми «Порошкова 
металургія». В складі ін-ту (1980) 
— 28 відділів і 4 лабораторії, 
особливе конструкторсько-техно¬ 
логічне бюро (філіал у Макіїв¬ 
ці), дослідне вироби., інформацій¬ 
но-обчислювальний центр, геліо- 
тех. лабораторія (смт Кацівелі 
Крим. обл.). Є аспірантура. Ос¬ 
новні напрями роботи інституту: 
дослідження фізики та хімії 
твердого тіла; створення і тех¬ 
нологія вироби, нових матеріа¬ 
лів з заданими властивостями, 
пошуки нових і вдосконалення 
існуючих методів порошкової ме¬ 
талургії, розробка спеціалізовано¬ 
го устаткування. Видає журн. 
< Порошковая металлургия» і 
наук.-тех. збірники «Адгезия рас- 
плавов и пайка материалов» та 
«Защитнне покритая на метал- 
лах». Ін-т нагороджено (1967) 

орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. О. М. Пилянкевич. 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО — нау- 
ка, що вивчає у взаємозв’язку 
склад, будову і властивості мета¬ 
левих і неметалевих матеріалів, 
а також методи одержання їх та 
обробки. Складова частина М.— 
металознавство. М. грунтується 
в основному на дослідженнях у 
галузі фізики, хімії й фіз.| хімії. 
Гол. практичне завдання М. поля¬ 
гає у відшуканні оптимального 
складу матеріалів з певним комп¬ 
лексом властивостей. Склад мате¬ 
ріалів вивчають методами граві¬ 
метричного аналізу, грануломет¬ 
ричного (див. Гранулометрія), 
спектрального аналізу, поляро¬ 
графічного аналізу, радіоактива¬ 
ційного аналізу, хімічного та ін., 
їхню будову — за допомогою еле¬ 
ктронографічного (див. Електро¬ 
нографія), електронномі кроскопі ч- 
ного, металографічного (див. Ме¬ 
талографія) і рентгеноструктур- 
ного аналізу. Для визначення вла¬ 
стивостей матеріалів застосовують 
мех. випробування (див. Брінелля 
метод, Віккерса метод, Роквелла 
метод), дилатометричні (див. Ди¬ 
латометрія), магнітні, електрич¬ 
ні тощо. Осн. методами одержання 
матеріалів є плавка, вакуумно- 
дуговий переплав, електроннопро- 
меневий (див. Електроннопроме- 
нева технологія) і електрошлако¬ 
вий переплав, плазмоводуговий 
переплав, електролітичне осаджен¬ 
ня (див. Електроліз), осадження 
з парової або газової фази, полі¬ 
меризація (полімерів), кристалі¬ 
зація з розплавів, хім. синтез, 
спікання, тверднення сумішей (бе¬ 
тон). Матеріали піддають зварю¬ 
ванню, обробці тиском (наприк¬ 
лад, куванню, штампуванню, про¬ 
катці), обробці різанням тощо. 
Набуває розвитку кріогенне й 
космічне М. (див. Кріогенна тех¬ 
ніка, Космічна технологія). Знач¬ 
ний вклад у розвиток М. внесли 
рад., в т. ч. укр., вчені О. О. Бай- 
ков, А. А. Бочвар, В. Н. Гріднєв, 
Д. А. Дудко, В. Н. Єременко, Г. В. 
Курдюмов, Б. О. Мовчан, Б. Є. 
Патон, Г. В. Самсонов, В. М. 
Свєчников, К. Ф. Стародубов, 
В. І. Трефілов, І. М.Францевич 
та ін. Проблеми М. досліджують 
в Інституті металургії ім. О. О. 
Байкова АН СРСР, Електрозва¬ 
рювання інституті ім. Є. О. 
Патона АН УРСР, Лиття проб¬ 
лем інституті АН УРСР, Мате¬ 
ріалознавства проблем інститу¬ 
ті АН УРСР, Металофізики ін¬ 
ституті АН УРСР, Надтвердих 
матеріалів інституті АН УРСР. 
ЛітЛ Бочвар А. А. Металловедение. 
М., 1956; Конструкционньїе материа- 
лм, т. 1—3. М., 1963—65; Знциклопе- 
дия неорганических материалов, 
т. 1—2. К., 1977. І. М. Федорченко. 

МАТЕРІАЛОМІСТКІСТЬ ПРО- 
ДУКЦІЇ — один з основних показ¬ 
ників економічної ефективності су¬ 
спільного виробництва. М. п. ха¬ 
рактеризує питомі витрати (що 
припадають на одиницю продук¬ 
ції) матеріальних ресурсів (осн. 
і допоміжних матеріалів, палива, 
енергії) на виготовлення продукції. 
М. п. обчислюють у вартісному й 
натуральному виразах. Зниження 
М. п.^має велике нар.-госп. значен¬ 
ня. Його здійснюють внаслідок 

додержання режиму економії, ши¬ 
рокого застосування прогресивних 
конструкторських рішень, удоско¬ 
налення технологія, процесів, роз¬ 
ширення використання вторинної 
сировини, зменшення питомих вит¬ 
рат сировини і матеріалів. Це є 
одним з осн. завдань одинадця¬ 
тої п’ятирічки (1981—85). 

В. Г. Чепінога. 
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ¬ 
НІСТЬ — обов'язок осіб, що запо- 
діяли шкоду держ. або громадсько¬ 
му майну, якщо вона є наслідком 
їхньої вини, відшкодувати її у 
визначених законом межах. Перед¬ 
бачена, зокрема, трудовим та колг. 
правом. 
М. в. робітників і служ¬ 
бовців — обов’язок працівни¬ 
ка відшкодувати пряму дійсну 
шкоду, заподіяну при виконанні 
ним трудових обов’язків підпри¬ 
ємству, установі, орг-ції, де він 
працює. М. в. несуть у розмірі 
прямої дійсної шкоди, але не 
більше 1/3 місячної тарифної став¬ 
ки (окладу). М. в. понад ці межі 
(але не більше повного розміру 
заподіяної шкоди) допускається 
лише в окремих випадках (напр., 
у разі укладення письм. догово¬ 
ру про повну М. в. працівника; 
коли дії працівника, якими завда¬ 
но шкоду, мають ознаки злочину). 
У межах серед, місячного зарошт- 
ку М. в. несуть службові особи, 
якщо шкоду заподіяно зайвими 
грошовими виплатами, неправиль¬ 
ною постановкою обліку і зберіган¬ 
ня матеріальних чи грошових цін¬ 
ностей, випуском недоброякісної 
продукції тощо. Службова особа за 
шкоду, заподіяну оплатою виму¬ 
шеного прогулу, допущеного з її 
вини, несе М. в. в межах своїх 
3-х місячних окладів. 
М. в. колгоспників полягає 
в обов’язку членів колгоспу, які 
винні у недостачі, загибелі, псуван¬ 
ні або втраті колгоспного майна, а 
також в його самовільному викори¬ 
станні, компенсувати завдану кол¬ 
госпові цими діями матеріальну 
шкоду. Розмір дійсної шкоди ви¬ 
значає правління колгоспу. Стяг¬ 
нення матеріальних збитків, якщо 
шкоду заподіяно недбалістю в ро¬ 
боті, провадиться в розмірі дійсної 
шкоди, але не більше 1/3 місячного 
осн. заробітку члена колгоспу. За 
навмисне заподіяння шкоди, а та¬ 
кож у ін. випадках, передбачених 
законодавством, зокрема, якщо дії, 
якими заподіяно шкоду, мають 
ознаки злочину, винні несуть М. в. 
у підвищеному [або повному роз¬ 
мірі. Г. І. Давидвнко. 
МАТЕРІАЛЬНА ОСВГТА — тео¬ 
рія загальної освіти в бурж. педа¬ 
гогіці. Виникла в 40—50-х рр. 
19 ст. Представники М.о. вважали, 
що гол. завданням навчання є ово¬ 
лодіння знаннями фактів і недо¬ 
оцінювали або зовсім не визнавали 
необхідності розвитку особистості 
учня. М. о. протистоїть теорія фор¬ 
мальної освіти, відповідно до 
якої осн. завданням навчання є 
розвиток розумових здібностей уч¬ 
нів, а знання основ наук має дру¬ 
горядне значення. Рад. теорія ос¬ 
віти визнає єдність процесу за¬ 
своєння знань і загального розумо¬ 
вого розвитку учнів. 
МАТЕРІАЛЬНА ТбЧКА — понят¬ 
тя класичної механіки, яке засто- 

МАТЕРІАЛЬНА 
ТОЧКА 

26' 
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МАТЕРІАЛЬНЕ совують для позначення тіла, роз¬ 

міри і форма якого неістотні в 
розв’язуваній задачі, внаслідок 
чого його масу можна вважати зо¬ 
середженою в точці. Тіло можна 
розглядати як М. т., якщо воно 
рухається поступально або коли 
віддалі, які проходять точки тіла, 
набагато більші за його розміри. 
МАТЕРІАЛЬНЕ — фундаменталь¬ 
на характеристика буття, яка вка¬ 
зує на його об’єктивно-реальне, 
тобто незалежне від свідомості іс¬ 
нування. М. протилежне ідеаль¬ 
ному, яке характеризує свідо¬ 
мість, вказуючи на її похідний 
характер і на те, що свідомість, 
відображаючи фіз., хім., біол. 
та ін. властивості дійсності, сама 
цих властивостей не має. Поняття 
«матеріальне» набуває в матеріа¬ 
лістичній філософії світоглядного 
значення саме тому, що фіксує 
фундаментальну ознаку світу. В 
цьому розумінні М. не є окремою 
властивістю серед безлічі інших, 
навпаки, воно набуває всезагаль¬ 
ності, вказуючи на основу єдності 
світу, на єдине джерело походжен¬ 
ня й існування всієї різноманіт¬ 
ності явищ дійсності. М. є те, що 
не спричинене дією будь-яких ін¬ 
ших, надматеріальних факторів 
і тому виступає абсолютно первин¬ 
ним, зберігаючись у всіляких пе¬ 
ретвореннях речей. У марксистсь¬ 
кій філософії, яка вперше відкри¬ 
ла матеріальну основу сусп. жит¬ 
тя, поняття «матеріальне» стало 
послідовним виразом принципу ма¬ 
теріалістичного монізму. 
МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮ¬ 
ВАННЯ ПРАЦІ при соціалізмі — 
система планомірно організованих 
взаємопов’язаних екон. засобів і 
нормативів, що регулюють розпо¬ 
діл матеріальних благ і спрямова¬ 
ні на залучення людей до суспіль¬ 
но корисної праці та підвищення 
їхньої трудової активності. М. с. п. 
базується на інтересах економіч¬ 
них, яким належить першорядна 
роль серед усієї сукупності інтере¬ 
сів, що виступають спонукальни¬ 
ми мотивами діяльності людей. 
Однак цю функцію інтереси вико¬ 
нують не безпосередньо, а через 
певну систему стимулів до праці, 
притаманну кожному сусп. ладо¬ 
ві, що зумовлена відповідними ви¬ 
робничими відносинами. В антаго¬ 
ністичних суспільствах експлуата¬ 
торські класи вдаються до двох 
осн. форм примусу виробників до 
праці — позаекономічного, пря¬ 
мого насильства (докапіталістичні 
формації) та екон. примусу (капі¬ 
талістичний спосіб виробництва). 
За соціалізму виникає новий 
тип екон., матеріальних інтересів. 
М. с. п. базується на принципах, 
які гармонійно поєднують інтереси 
суспільства в цілому з інтересами 
трудових колективів, окремих чле¬ 
нів соціалістичного суспільства. 
Матеріальну основу екон. інтере¬ 
сів в СРСР становить чиста про¬ 
дукція. Розподіл чистої продукції 
як важливий засіб реалізації екон. 
інтересів виконує функції М. с. п. 
В системі М. с. п. центр, місце 
посідає розподіл по праці (див. 
Розподілу по праці закон), здійс¬ 
нюваний в держ. секторі економі¬ 
ки у формі заробітної плати, а 
в колг.-кооперативному — у формі 
гарантованої оплати праці (див. 

Оплата праці в сільському госпо¬ 
дарстві). Одним з гол. важелів 
М. с. п. є преміювання, роль якого 
в сучас. умовах зростає. Його ви¬ 
користовують для посилення мате¬ 
ріальної заінтересованості праців¬ 
ників у виконанні виробничих пла¬ 
нів, зростанні продуктивності 
праці, зниженні собівартості про¬ 
дукції, підвищенні її якості, по¬ 
ліпшенні використання осн. вироб¬ 
ничих фондів тощо. В системі 
М. с. п. важливе місце посідають 
фонди стимулювання. Система 
утворення фондів спрямована на 
те, щоб заінтересувати колективи 
підприємств і об’єднань в одержан¬ 
ні високих кінцевих результатів 
праці. Посиленню стимулюючої 
ролі цих фондів сприяє здійсню¬ 
ване відповідно до постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
12.VII 1979 вдосконалення по¬ 
рядку формування цих фондів, 
зокрема перехід до утворення їх 
за стабільними нормативами, за¬ 
тверджуваними в диференційова¬ 
них розмірах за роками п’ятиріч¬ 
ки. Певну стимулюючу роль віді¬ 
грають і суспільні фонди спожи¬ 
вання. На дальше вдосконалення 
системи М. с. п. наголошено в Ос¬ 
новних напрямах екон. і соціаль¬ 
ного розвитку СРСР на 1981—85. 
Див. також Моральне стимулю¬ 
вання праці. в. Г. Чепінога. 
МАТЕРІАЛЬНИЙ ДОБРбБУТ 
ТРУДЯЩИХ — див. Добробут, 
Життєвий рівень. 
МАТЕРІАЛЬНІ БАЛАНСИ — в 
соціалістичних країнах система 
показників, що характеризує спів¬ 
відношення між ресурсами певної 
продукції та потребами народного 
господарства в ній; є основою пла¬ 
ну матеріально-технічного поста¬ 
чання нар. г-ва. М. б. бувають 
планові й звітні. 
В СРСР планові М. б. розробляють 
у Держплані СРСР, Держпостачі 
СРСР, м-вах і відомствах, у тер. 
органах планування (держпланах 
і головпостачах союзних респуб¬ 
лік, облпланах), на підприємствах 
(в об’єднаннях). М. б. склада¬ 
ють за обсягом матеріальних ре¬ 
сурсів — однопродуктові та багато- 
продуктові (комплексні, міжпро- 
дуктові); за поділом сукупного су¬ 
спільного продукту—баланси засо¬ 
бів виробництва та баланси пред¬ 
метів споживання; за періодами 
планування — перспективні (довго¬ 
строкові та п’ятирічні) і поточні 
(річні); за розрізами плану—га¬ 
лузеві й територіальні; за викорис¬ 
товуваними одиницями виміру — в 
натуральних і вартісних показни¬ 
ках; за формами виконання — за¬ 
тверджувані та розрахункові. М.б. 
використовують для наук.-екон. 
обгрунтування планів розвитку 
нар. г-ва, для забезпечення необ¬ 
хідних міжгалузевих і внутрішньо¬ 
галузевих пропорцій, а також для 
складання планів розподілу най¬ 
важливіших засобів вироби, і пред¬ 
метів споживання, планів мате- 
ріально-тех. постачання. М. б. 
мають забезпечувати оптимальне 
співвідношення між вироби, і спо¬ 
живанням окремих видів продук¬ 
ції, виявлення «ВУЗЬКИХ» місць у 
матеріальному забезпеченні окре¬ 
мих потреб нар. г-ва, застосування 
в нар. г-ві нових прогресивних 
видів матеріалів і виробів тощо. 

М. б. окремих видів продукції кон¬ 
кретизують заг. пропорції соціа¬ 
лістичного відтворення, відобра¬ 
жені в балансі сукупного сусп. 
продукту. Вони характеризують 
ресурси певної продукції і потре¬ 
би в ній нар. г-ва, конкретні зв’яз¬ 
ки окремих галузей нар. г-ва в 
процесі вироби, і розподілу цієї 
продукції. Так, наприклад, балан¬ 
си с.-г. сировини, що йде на про¬ 
мислову переробку (зерно, бавов¬ 
на, продукти тваринництва тощо), 
і баланси пром. продукції, значна 
частина якої надходить у с. г. 
(мінеральні добрива, с.-г. машини, 
пальне та ін.), розкривають екон. 
зв’язки між пром-стю і с. г. 
Важливим етапом у розробці М. б. 
є визначення потреб м-в, відомств 
СРСР та союзних республік у ма¬ 
теріальних ресурсах (див. Норму¬ 
вання витрат матеріальних ре¬ 
сурсів). Постійне вдосконалення 
методів розробки М. б. спрямова¬ 
не на організацію ритмічної ро¬ 
боти підприємств, науково об¬ 
грунтований розподіл капітало¬ 
вкладень по галузях нар. г-ва, на 
правильне тер. розміщення продук¬ 
тивних сил, встановлення раціо¬ 
нальної галузевої й територіальної 
спеціалізації в поєднанні з опти¬ 
мальними міжрайонними та між- 
респ. трансп.-екон. зв’язками. Зо¬ 
крема, на дальше конкретне вдо¬ 
сконалення М.б. вказано в поста¬ 
нові ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 12.VII 1979 «Про поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського механізму 
на підвищення ефективності ви¬ 
робництва і якості роботи». 
В п’ятирічних планах М. б. роз¬ 
робляються в укрупненій номен¬ 
клатурі продукції, а плани роз¬ 
поділу її — по осн. фон до держате¬ 
лях за роками п’ятирічки; в річних 
планах М. б. розробляються по 
розгорнутій номенклатурі продук¬ 
ції, а плани розподілу її — по 
всіх фон до держателях. Держплан 
СРСР, Держпостач СРСР, м-ва 
і відомства СРСР і Ради Міні¬ 
стрів союзних республік несуть 
відповідальність за збалансова¬ 
ність планів з матеріальними ре¬ 
сурсами, затвердження балансів 
і планів розподілу по яких покла¬ 
дається на ці органи. З найваж¬ 
ливіших видів продукції міжга¬ 
лузевого використання М. б. і 
плани розподілу затверджує Рада 
Міністрів СРСР. О. М. Невелбв, 
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ — в 
загальному розумінні являють су¬ 
купність засобів виробництва та 
предметів споживання, які має в 
своєму розпорядженні народне гос¬ 
подарство на даний період. М. р. 
є частиною екон. ресурсів суспіль¬ 
ства (поряд з трудовими, фінанс.), 
зростання і нагромадження їх по¬ 
в’язане з безперервним процесом 
виробництва. У практиці нар.- 
госп. планування М. р.— це су¬ 
купність елементів вироби, пере¬ 
важно у складі предметів праці, 
призначених для виробничого спо¬ 
живання та використання в неви¬ 
робничій сфері. До них належать 
сировина, матеріали, паливо, 
електроенергія. До М. р. включа¬ 
ються також технологічне та енерг. 
устаткування виробничого призна¬ 
чення (механізми, машини, при¬ 
строї, прилади тощо), що має бути 
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змонтоване і встановлене. В соці¬ 
алістичному г-ві дані групи М. р. 
виділяють для характеристики і 
планового регулювання міри ви¬ 
робничого споживання предметів 
праці на одиницю продукції або 
обсягу робіт. 
М. р. за способом ви¬ 
робництва класифі кують на 
промислові та сільськогосподар¬ 
ські. У промислових М. р. розріз¬ 
няють продукцію добувних галу¬ 
зей пром-сті та продукцію пере¬ 
важно первинної обробки сирови¬ 
ни. За якісними ознаками виділя¬ 
ють: М. р. мінерального походжен¬ 
ня (сировину) — руди чорних і 
кольорових металів, вугілля, наф¬ 
та, природний газ, гірничохім. 
сировина, буд. матеріали тощо; 
продукти переробки мінеральної 
сировини — чавун, прокат чорних 
і кольорових металів, металеві 
вироби, нафтопродукти, мінераль¬ 
ні добрива тощо; лісові матеріали 
і продукти — деревина, целюлоза 
тощо; хім. синтетичні продукти — 
синтетичні смоли, пластмаси, штуч¬ 
ні волокна, каучук синтетичний 
тощо; продукти переробки с.-г. си¬ 
ровини — цукор, шкіра, прядиво 
тощо. Сільськогосподарські М. р. 
(сировина) поділяються на про¬ 
дукти рослинництва та тваринницт¬ 
ва — зерно, цукр. буряки, бавов- 
на-сирець, льон, вовна натуральна 
тощо. За часом викори¬ 
стання розрізняють М. р. звіт¬ 
ного та планового періодів. Обсяг 
М. р., який беруть до уваги в пла¬ 
нових розрахунках, складається 
з обсягу вироби. їх відповідно 
до планової програми (звичайно 
за рік), з їхніх запасів на початок 
даного періоду (з урахуванням за¬ 
лишків), імпортно-експортних по¬ 
ставок та ін. надходжень. По союз¬ 
ній республіці розрахунок обсягів 
проводять, враховуючи ввіз і ви¬ 
віз з ін. республік. Систематич¬ 
не збільшення обсягу та урізнома¬ 
нітнення номенклатури М. р. є 
неодмінною умовою розширеного 
відтворення. Витрати на сирови¬ 
ну, осн. та допоміжні матеріали, 
паливо та електроенергію в 
пром-сті СРСР перевищують 75% 
собівартості продукції. Підвищен¬ 
ня ефективності сусп. вироби, по¬ 
требує постійного зниження мате¬ 
ріаломісткості продукції на всіх 
нар.-госп. рівнях одержання її. 
Визначення потреб в М. р. має 
грунтуватися на прогресивних нор¬ 
мах витрат і точно відображати 
затрати вироби. Вирішальним у 
цьому є вдосконалення конструк¬ 
цій машин, механізмів, а також 
технологічних процесів. Одним з 
найважливіших завдань плану¬ 
вання вироби. М. р. є оптимізація 
їхньої структури з урахуванням 
взаємозамінюваності й різної 
ефективності їхніх окремих видів. 
У збільшенні вироби, економічних 
видів сировини і матеріалів вели¬ 
ке значення має дальша хіміза¬ 
ція нар. г-ва, розвиток вироби, 
і ширше застосування нових штуч¬ 
них матеріалів і різних замінни¬ 
ків дорогих і дефіцитних матеріа¬ 
лів. Не менш важливим є оптималь¬ 
ний розподіл М. р. між галузями 
нар. г-ва, видами вироби, та окре¬ 
мими підприємствами. 
Широке коло завдань по забезпе¬ 
ченню суворої економії всіх видів 

М. р. випливає з постанови Листо¬ 
падового пленуму ЦК КПРС 1978 
та постанови ЦК КПРС і Ради Мі¬ 
ністрів СРСР від 12.VII 1979 «Про 
поліпшення планування та поси¬ 
лення впливу господарського меха¬ 
нізму на підвищення ефективнос¬ 
ті виробництва і якості роботи». 
Удосконалюється вся система пла¬ 
нування й стимулювання економії 
М. р., використання більш дешевих 
видів їх, вторинної сировини, від¬ 
ходів вироби, тощо. Цьому має 
сприяти, зокрема, перехід від ва¬ 
лових оцінок продукції підпри¬ 
ємств до показників нормативно 
чистої продукції. На кожному ета¬ 
пі розвитку нар. г-ва узгодження 
наявних М. р. з потребами в них 
досягають шляхом розробки мате¬ 
ріальних балансів. Обсяг і номен¬ 
клатура М. р. визначають спеціа¬ 
лізацію нар. г-ва окремих респуб¬ 
лік і районів, масштаби та участь 
їх у міжресп. обміні та в забезпе¬ 
ченні загальносоюзних потреб (див. 
Міжреспубліканські економічні 
зв'язки). В. С. Міщенко. 
МАТЕРіДЛЬНО-ТЕХНГЧНА БА¬ 
ЗА КОМУНГЗМУ — сукупність 
високопродуктивних матеріально- 
речових елементів продуктивних 
сил; неподільне панування велико¬ 
го машинного виробництва в усіх 
сферах нар. г-ва, що грунтуєть¬ 
ся на загальнонародній комуніс¬ 
тичній власності і забезпечує пов¬ 
ний достаток матеріальних благ. 
М.-т. б. к. створюється на основі 
всебічного розвитку матеріально- 
тех. бази зрілого соціалізму і ви¬ 
користання притаманної йому си¬ 
стеми екон. законів. КПРС роз¬ 
глядає побудову М.-т. б. к. як 
велике завдання партії, рад. на¬ 
роду, як гол. матеріальну умову 
побудови комуністичного суспіль¬ 
ства. Об’єктивні закономірності 
її формування враховуються з 
макс. повнотою в планах розвитку 
нар. г-ва вже на етапі розвинутого 
соціалізму. М.-т. б. к. матиме свої 
кількісні й якісні характеристики, 
соціальну й технологічну структур¬ 
ну комбінацію виробництва. Соці- 
ально-екон. визначеність її прояв¬ 
лятиметься в підпорядкуванні цієї 
бази меті комуністичного вироби., 
вимогам осн. екон. закону в умовах 
повного комунізму. Розвиток ма¬ 
теріальних компонентів продуктив¬ 
них сил (засобів вироби., техноло¬ 
гії і втілення в них науки) досягне 
рівня, що забезпечить найвищу 
сусп. продуктивність праці, ство¬ 
рить той достаток матеріальних і 
духовних благ, який потрібний 
для повного задоволення зростаю¬ 
чих суспільно необхідних потреб 
усіх членів суспільства, для розпо¬ 
ділу за потребами. За своїми масш¬ 
табами, рівнем розвитку М.-т. б. к. 
визначатиме таку дієздатність тру¬ 
дящих, такі цілеспрямовані змі¬ 
ни в характері й змісті праці, за 
яких працівник виступатиме не 
стільки як його гол. агент, скільки 
як контролер, регулювальник про¬ 
цесу машинного вироби. Він буде 
звільнений від виконання важкої 
фіз. праці і чисто мех. операцій, 
головним буде творчий характер 
його праці. За цих умов створення 
реального багатства стане менш 
залежним від робочого часу і від 
чисельності зайнятих и у галузях 
матеріального вироби. Його величи¬ 

на визначатиметься могутністю, 
ефективністю тих компонентів ма- 
теріально-тех. бази, які приводять¬ 
ся в рух протягом робочого часу і 
забезпечують високу продуктив¬ 
ність праці. Це буде широко роз¬ 
галужена система високопродук¬ 
тивних машин, засобів механізації 
і автоматизації, яка стане панівною 
в усіх сферах життєдіяльності лю¬ 
дей. Науково-технічний прогрес 
внесе суттєві зміни в технологічну 
структуру знарядь праці, в галу¬ 
зеву і функціональну структуру 
всього парку устаткування, у ви¬ 
роби. досконалих і нових предме¬ 
тів праці, у розвиток досконалої 
інфраструктури матеріального 
вироби. М.-т. б. к. матиме адекват¬ 
ні комуністичні виробничі відноси¬ 
ни. В комуністичній кооперації 
праці будуть виключені всі форми 
соціально-екон. нерівності. Зро¬ 
стаючий обсяг вільного часу буде 
достатнім для всебічного розвитку 
кожної особи, виступатиме, за 
висловом К. Маркса, «мірою 
багатства» і якісною ознакою 
М.-т. б. к. 
Проблеми створення М.-т. б. к. 
конкретно розроблені в Програмі 
КПРС, рішеннях XXII—XXV 
з’їздів, пленумів ЦК та ін. доку¬ 
ментах партії, які є результатом 
творчого, марксистсько-ленінсь¬ 
кого аналізу реальних процесів 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства. Характерним напрямом 
у формуванні М.-т. б. к. є високі 
й сталі темпи розвитку галузей 
важкої індустрії, що забезпечують 
неухильне зростання продуктив¬ 
ності сусп. праці, розв’язання 
складних соціальних завдань. Це 
прискорений розвиток перш за 
все електроенергетики, машино¬ 
будування, хім. пром-сті, радіо¬ 
електроніки, які вносять докорін¬ 
ні зміни у функціональні елементи 
виробничого процесу. Дальший 
розвиток могутньої електроенерг. 
бази суспільства, що втілює най¬ 
новіші досягнення науки і техні¬ 
ки, поступове створення в країні 
матеріальних умов повної електри¬ 
фікації є вирішальною ланкою у 
формуванні М.-т. б. к. Створення 
досконалого виробничого апарату 
на основі прискореного розвитку 
машинобудування — бази наук.- 
тех. прогресу і тех. переоснащення 
всіх галузей нар. г-ва — має клю¬ 
чове значення для формування 
М.-т. б. к., зміцнення оборонної 
могутності країни. Забезпечення 
стійкого збалансованого розвитку 
важкої індустрії — магістральна лі¬ 
нія боротьби КПРС і Рад. д-ви за 
формування М.-т. б. к. Важливим 
напрямом у формуванні її є даль¬ 
ший розвиток наук.-тех. прогресу, 
повне використання його досягнень. 
Проведення єдиної технічної полі¬ 
тики, концентрація сил на роз¬ 
в’язанні основних наук.-тех. про¬ 
блем, розгортання наук, дослі¬ 
джень, розробка і здійснення комп¬ 
лексних цільових програм — все це 
відкриває принципово нові шляхи й 
можливості вдосконалення існую¬ 
чої матері а льно-тех. бази, створен¬ 
ня техніки і технології майбутньо¬ 
го. В М.-т. б. к. акумулюються 
досягнення науково-технічної ре¬ 
волюції, буде цілком реалізовано 
принцип перетворення науки на 
безпосередню продуктивну силу. 

МАТЕРІАЛЬНО- 
ТЕХНІЧНА БАЗА 

КОМУНІЗМУ 
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МАТЕРІАЛЬНО- 
ТЕХНІЧНА БАЗА 
СОЦІАЛІЗМУ 

На тривалу перспективу набуває 
великого значення інтенсивний роз¬ 
виток усіх матеріальних елемен¬ 
тів продуктивних сил. Курс КПРС 
на інтенсифікацію економіки і під¬ 
вищення ефективності сусп. ви¬ 
роби. є реалізацією тієї сусп. по¬ 
треби, яка передбачає макс. збіль¬ 
шення випуску продукції високої 
якості для неухильного зростання 
добробуту трудящих, всебічного 
розвитку особи, тобто підпорядко¬ 
ваний осн., найвищій меті еконо¬ 
мічної стратегії КПРС — дедалі 
повнішому задоволенню постій¬ 
но зростаючих матеріальних і куль¬ 
тур. потреб народу. П’ятирічка 
1981—85 стане періодом дальших 
якісних зрушень у матеріально- 
тех. базі на основі інтенсифікації 
сусп. вироби., підвищення його 
ефективності та прискорення 
наук.-тех. прогресу. Створення 
М.-т. б. к.— єдиний шлях соціа¬ 
лістичного суспільства до кому¬ 
нізму. Закономірності побудови 
М.-т. б. к. використовують кому¬ 
ністичні партії країн соціалістич¬ 
ної співдружності. 
Літ.г Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 36. Чергові завдання Радян¬ 
ської влади; т. 42. VIII Всеросійсь¬ 
кий з'їзд Рад 22—29 грудня 1920 р.; 
Програма Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу. К., 1977; Матеріали 
XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Матеріа¬ 
ли XXV з’їзду Комуністичної партії 
України. К., 1976; Закономерности 
создания материально-технической 
базьі коммунизма. М., 1976; Мате- 
риально-техническая база коммуниз¬ 
ма, т. 1—2. М., 1977; Економічні про¬ 
блеми створення матеріально-техніч¬ 
ної бази комунізму. К., 1978; Лебедев 
В. Г. Материально-техническая база 
коммунизма. М., 1978. 

І. С. Ступницький. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БА¬ 
ЗА СОЦІАЛІЗМУ — сукупність 
матеріально-речових елементів про¬ 
дуктивних сил за соціалізму; вели¬ 
ке машинне виробництво в усіх га¬ 
лузях нар. господарства, що пла¬ 
номірно організоване в масштабі 
всієї країни для найповнішого 
задоволення матеріальних і куль¬ 
турних потреб трудящих. 
М.-т. б. с. на першому етапі розви¬ 
вається на базі машинного вироб¬ 
ництва, створеного за капіталізму, 
яке після перемоги соціалістичної 
революції переходить у загально- 
нар. власність. Проте соціалізм — 
перша фаза комуністичного сусп. 
ладу — піддає цю базу соціально- 
екон. та виробничо-тех. реконструк¬ 
ції, що відповідає новій організа¬ 
ції праці, прогресивній техніці й 
технології. Ще на початку побудо¬ 
ви основ соціалізму В. І. Ленін вка¬ 
зував, що «ми повинні мати нову 
технічну базу для нового еконо¬ 
мічного будівництва» (Повне зібр. 
тв., т. 40, с. 105), що будівництво но¬ 
вого сусп. ладу, можливе «на сучас¬ 
ній технічній основі, яка грунту¬ 
ється на сучасній науці, техніці, на 
електриці» (там же, т. 41, с. 293). 
Формування матеріальної основи 
нового ладу в Рад. Союзі відбу¬ 
валося в процесі подолання тех.- 
екон. відсталості країни, в умовах 
багатоукладності економіки, су¬ 
проводилося класовою боротьбою. 
М.-т. б. с. була побудована на ос¬ 
нові реального усуспільнення ви¬ 
роби. і праці, проведення соціалі¬ 
стичної індустріалізації, створен¬ 
ня великої пром-сті, в першу чергу 

важкої індустрії, як необхідної 
умови докорінної реконструкції 
всього нар. г-ва, забезпечення екон. 
незалежності і оборонної могут¬ 
ності країни, а також проведення 
соціалістичної перебудови с. г. 
(див. Колективізація сільського 
господарства в СРСР). 
В основному М.-т. б. с. в Рад. краї¬ 
ні було створено вже в довоєнний 
період. Це дало змогу забезпечити 
утвердження і панування соціаліс¬ 
тичних вироби, відносин, реаліза¬ 
цію вищої мети виробництва — де¬ 
далі повнішого задоволення потреб 
суспільства, здійснення принципів 
права на працю і розподілу за пра¬ 
цею, створити кваліфіковані кад¬ 
ри, а також здобути істор. перемо¬ 
гу рад. народу над фашизмом у 
Великій Вітчизн. війні, здійснити 
післявоєнну відбудову нар. г-ва. 
М.-т. б. с. на етапі розвинутого 
соціалістичного суспільства ха¬ 
рактеризується кількісними і якіс¬ 
ними зрушеннями її структурних 
елементів, результативністю ви¬ 
користання, що проявляється у 
високорозвинутих засобах праці, 
в досягненнях науково-технічного 
прогресу, в розвинутій соціальній, 
технологічній і багатогалузевій 
комбінації виробництва, у гігант¬ 
ському збільшенні його обсягів, 
підвищенні продуктивності сусп. 
праці. За масштабами усуспіль¬ 
нення, рівнем розвитку і ефек¬ 
тивністю використання наук.-ви- 
робничого потенціалу, за галузе¬ 
вою і регіональною структурою ма- 
теріально-тех. база розвинутого со¬ 
ціалізму дає можливість успішно 
розв’язувати складні й величні 
соціально-екон. програмні завдан¬ 
ня партії. Однак за розмірами, 
рівнем розвинутості сучасна М.- 
т. б. с. ще не повністю усуває в 
усіх галузях нар. г-ва важку, не- 
кваліфіковану й малокваліфі кова¬ 
ну працю, ще не може забезпечити 
цілковитого перетворення с.-г. пра¬ 
ці на різновид індустріальної, усу¬ 
нути істотні відмінності між розу¬ 
мовою і фіз. працею. Вона ще не 
може створити ту кількість і якість 
матеріальних благ, яка б забезпе¬ 
чила перехід до розподілу їх за по¬ 
требами. КПРС у своїй практичній 
діяльності, спираючись на марк¬ 
систсько-ленінську теорію і прак¬ 
тику розвинутого соціалізму, по¬ 
стійно спрямовує зусилля рад. 
народу на дальший розвиток М.- 
т. б. с., що є одночасно планомір¬ 
ним і безпосереднім процесом побу¬ 
дови матеріально-технічної бази 
комунізму. Досвід створення М.- 
т. б. с. в Рад. Союзі широко вико¬ 
ристовують країни соціалістичної 
співдружності. 
Літ. див. до ст. Матеріально-техніч¬ 
на база комунізму. 

І. С. Ступницький. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БА¬ 
ЗА СУСПІЛЬСТВА — сукупність 
матеріально-речових елементів про¬ 
дуктивних сил (насамперед за¬ 
собів виробництва), що відпові¬ 
дають даному способу виробницт¬ 
ва. Характеристика М.-т. б. с. 
включає екон. особливості викорис¬ 
тання і функціонування цих еле¬ 
ментів за певних існуючих вироб¬ 
ничих відносин і культур.-тех. 
рівня виробників. М.-т. б. с. виз¬ 
начає рівень розвитку продуктив¬ 
них сил суспільства. Кожний істор. 

спосіб вироби, має відповідну 
йому М.-т. б. с., яка забезпечує 
матеріальні умови досягнення ме¬ 
ти вироби, і адекватна його соці- 
ально-екон. природі. На цій основі 
розвиваються всі складові елемен¬ 
ти продуктивних сил даного сус¬ 
пільства. Серед речових елементів 
вирішальна роль належить знаряд¬ 
дям, засобам праці, які застосо¬ 
вує людина в процесі вироби., по¬ 
чинаючи від примітивних знарядь 
первісних людей до сучас. автома¬ 
тизованих машинних систем. За 
визначенням К. Маркса, «еконо¬ 
мічні епохи різняться не тим, що 
виробляється, а тим, як виробляє¬ 
ться, якими засобами праці. Засоби 
праці не тільки мірило розвитку 
людської робочої сили, але й 
показник тих суспільних відно¬ 
син, при яких відбувається праця» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 
23, с. 177). Розвиток і вдоскона¬ 
лення знарядь праці розширює 
коло застосовуваних предметів 
праці, видів енергії, технології, 
організації вироби, тощо. Голов¬ 
на продуктивна сила — працівник 
вироби, не входить до складу 
М.-т. б. с., але культур.-тех. рі¬ 
вень людей, їхній виробничий до¬ 
свід, а також досягнення науки є 
неодмінною умовою функціонуван¬ 
ня і розвитку М.-т. б. с. На певно¬ 
му істор. етапі наука виступає 
як безпосередня продуктивна сила, 
дедалі більше впливає на розвиток 
вироби, і стає складовим елемен¬ 
том М.-т. б. с. Кожний наступний 
спосіб вироби, використовує М.-т. 
б. с. попереднього, забезпечує 
дальше зростання її, пристосовує 
для задоволення своїх потреб. 
«Здобуваючи нові продуктивні си¬ 
ли, люди змінюють свій спосіб 
виробництва, а з зміною способу 
виробництва, способу забезпечен¬ 
ня свого життя,— вони змінюють 
всі свої суспільні відносини» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 4, 
с. 130). Нові виробничі відносини, 
в свою чергу, активно впливають 
на розвиток продуктивних сил, 
гальмуючи чи прискорюючи їхнє 
зростання. В усіх антагоністичних 
сусп.-екон. формаціях виробничі 
відносини спочатку прискорюють 
розвиток продуктивних сил су¬ 
спільства, згодом стають гальмом 
їхнього розвитку. Лише з перехо¬ 
дом до комуністичного способу ви¬ 
роби. усуваються антагоністичні 
суперечності між виробничими 
відносинами і продуктивними си¬ 
лами. 
Докапіталістичним способам ви¬ 
роби. притаманна М.-т. б. с., 
що грунтувалася на використан¬ 
ні ручних знарядь праці, ру¬ 
тинної техніки і легкодоступних 
предметів праці. Вона розвива¬ 
лася повільно, стихійно. Мате- 
ріально-тех. база капіталізму ха¬ 
рактеризується наявністю велико¬ 
го машинного вироби., яке виник¬ 
ло в процесі пром. революції в 
кінці 18 — на поч. 19 ст. та капіта¬ 
лістичної індустріалізації. Але, 
оскільки речові елементи продук¬ 
тивних сил базуються на приват¬ 
ній власності, їхній розвиток та¬ 
кож проходить стихійно. Машинне 
вироби, не має всеохоплюючого 
характеру, і величезна кількість 
дрібних виробників використовує 
примітивну ручну техніку. На най- 
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вищій стадії капіталізму, за імпе¬ 
ріалізму, хоч і зростають масштаби 
розвитку продуктивних сил, підви¬ 
щується рівень капіталістичного 
усуспільнення їх, однак виробничі 
відносини перетворюються з фак¬ 
тора розвитку продуктивних сил 
на їхнє гальмо, ведуть до поглиб¬ 
лення осн. суперечності капіталіз¬ 
му — суперечності між зрослим 
сусп. характером вироби, і при¬ 
ватнокапіталістичним привласнен¬ 
ням. Функціональні елементи ма¬ 
тері ально-тех. бази капіталізму ви¬ 
ступають у формі капіталу, вико¬ 
ристовуються великою буржуазі¬ 
єю в інтересах свого збагачення, 
одержання макс. прибутків, поси¬ 
лення експлуатації трудящих мас. 
В ході соціалістичної революції, 
яка ліквідує капіталістичну при¬ 
ватну власність на засоби вироби, 
і забезпечує перехід до комуністич¬ 
ного способу виробництва, відбува¬ 
ється формування матеріально- 
технічної бази соціалізму. Відпо¬ 
відно до двох фаз комунізму мате¬ 
ріально-технічна база його прохо¬ 
дить два етапи. Соціалістичний 
етап розвитку матеріально-тех. ба¬ 
зи комунізму має пройти кожна 
країна, що стає на шлях будівницт¬ 
ва соціалізму. Побудова розвину¬ 
того соціалістичного суспільства 
в СРСР та успішне його будівниц¬ 
тво в ін. країнах створюють спри¬ 
ятливі умови для переростання 
матеріально-тех. бази соціалізму 
в матеріально-технічну базу ко¬ 
мунізму. 
Літ.: Маркс К. Злиденність філосо¬ 
фії. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 4; Маркс К. Капітал, т. 1—3. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 
25; Ленін В. І. Повне зібрання творів:: 
т. 36. Чергові завдання Радянської 
влади; т. 42. VIII Всеросійський з’їзд 
Рад 22—29 грудня 1920 року; Програ¬ 
ма Комуністичної партії Радянського 
Союзу. К., 1977; Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К., 1977; Конституція 
(Основний Закон) Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. К., 1979; 
Политическая зкономия. М., 1979. 

М. С. Черненко. 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПО¬ 
СТАЧАННЯ (МТП) — в соціаліс¬ 
тичних країнах процес планово¬ 
го розподілу засобів виробництва 
і організації своєчасного й ком¬ 
плексного забезпечення цими засо¬ 
бами всіх галузей народного гос¬ 
подарства; галузь нар. господар¬ 
ства. МТП нар. г-ва як планово-ор¬ 
ганізаційний процес можливе тіль¬ 
ки за соціалізму. За сусп. влас¬ 
ності на засоби вироби, плануван¬ 
ня як форма держ. управління 
економікою забезпечує в нар.- 
госп. масштабі регулювання ви¬ 
роби., розподілу, обміну і спожи¬ 
вання (див. Планування народного 
господарства). МТП забезпечує 
матеріальні умови для розширено¬ 
го соціалістичного відтворення. 
Це, зокрема, виявляється в нар.- 
госп. планах МТП, які для по¬ 
стачальників є планами збуту ви¬ 
робленої продукції, а для спожива¬ 
чів — планами постачання підпри¬ 
ємствам засобів вироби. Від рів¬ 
ня організації МТП, своєчасності, 
повноти і комплексності забезпе¬ 
чення підприємств та орг-цій сиро¬ 
виною, матеріалами, устаткуван¬ 
ням потрібної якості залежать ви¬ 
конання планів вироби, і поставок 
продукції, продуктивність праці, 
прибутки, оборотність оборотних 

засобів та ін. показники. Комуніс¬ 
тична партія і Рад. уряд система¬ 
тично здійснюють заходи, спрямо¬ 
вані на вдосконалення МТП. 
Відповідно до рішень Вересневого 
пленуму ЦК КПРС 1965 МТП 
було виділено в самостійну поза¬ 
відомчу галузь нар. г-ва, підпоряд¬ 
ковану союзно-респ. Держ. к-ту 
Ради Міністрів СРСР по мате¬ 
ріально-тех. постачанню (Держ- 
постач СРСР). Всю свою роботу 
Держпостач СРСР проводить через 
центр, (спеціалізовані гол. управ¬ 
ління, трести) й тер. (держпостачі 
при Радах Міністрів союзних рес¬ 
публік, гол. управління м-в і ві¬ 
домств, відділи постачання під¬ 
приємств, буд. трести тощо) органи 
постачання і збуту. Загальнодерж. 
система МТП має забезпечувати 
реалізацію планів МТП та міжга¬ 
лузевих кооперованих поставок; 
розподіл між споживачами продук¬ 
ції, яку не розподіляє Державний 
плановий комітет СРСР і плани 
вироби, якої затверджують відпо¬ 
відні м-ва; контроль за своєчасним 
виконанням м-вами, відомствами 
та підприємствами-постачальника- 
ми планів поставок продукції; вста¬ 
новлення найраціональніших госп. 
зв’язків між постачальниками та 
споживачами продукції виробни- 
чо-тех. призначення; розробку та 
реалізацію заходів щодо боротьби 
з втратами сировини, матеріалів у 
вироби., буд-ві, при перевезенні 
і зберіганні; вдосконалення та 
зміцнення господарського розра¬ 
хунку в діяльності постачально- 
збутових орг-цій та посилення їх¬ 
ньої матеріальної заінтересовано¬ 
сті і відповідальності за безпере¬ 
бійне постачання нар. г-ва товар¬ 
но-матеріальними цінностями та 
прискорення їхнього обігу; впро¬ 
вадження в систему МТП наук, 
організації праці та управління, 
екон.-матем. методів і ЕОМ; роз¬ 
виток оптової торгівлі засобами 
виробництва тощо. МТП реалізує, 
зокрема, надлишкову й невикорис- 
товувану продукцію і наднорма¬ 
тивні лишки матеріалів на складах 
підприємств і орг-цій. У галузевих 
союзних і союзно-респ. м-вах і ві¬ 
домствах діють гол. управління 
МТП (головпостачі), в галузевих 
виробничих управліннях і пром. 
об’єднаннях — відділи МТП. Вони 
визначають потребу в матеріальних 
ресурсах, розподіляють виділені 
фонди між підвідомчими підпри¬ 
ємствами та виробничими об’єднан¬ 
нями і контролюють реалізацію та 
правильне використання їх у ви¬ 
роби. Організацією і плануванням 
МТП на підприємствах та у вироб¬ 
ничих об’єднаннях займаються 
служби постачання. Гол. їхнє зав¬ 
дання — своєчасне й комплексне 
забезпечення внутрішньозаводсь¬ 
ких споживачів необхідними мате¬ 
ріально-тех. ресурсами для ритміч¬ 
ного виконання встановлених ви¬ 
робничих завдань. Загальнодерж. 
план МТП нар. г-ва — це система 
матеріальних балансів і планів 
розподілу продукції. За допомо¬ 
гою матеріальних балансів по¬ 
в’язують ресурси та розподіл про¬ 
дукції за екон. призначенням. За 
планами розподілу здійснюють ці¬ 
льове виділення матеріальних 
ресурсів фондоодержувачам — 
м-вам, відомствам, об’єднанням, 

які відповідно до розроблених ни¬ 
ми планів розподілу виділяють і 
доводять фонди підвідомчим під¬ 
приємствам і виробничим об’єд¬ 
нанням. Відповідно до постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про поліпшення планування і по¬ 
силення впливу господарського ме¬ 
ханізму на підвищення ефектив¬ 
ності виробництва і якості роботи» 
(1979) Держпостач СРСР має здійс¬ 
нити переведення виробничих 
об’єднань (підприємств) на прямі 
тривалі (п’ятирічні) госп. зв’язки; 
розвивати як одну з форм забезпе¬ 
чення виробничих об’єднань (під¬ 
приємств) і орг-цій матеріальними 
ресурсами гарантоване комплексне 
постачання на основі договорів, ук¬ 
ладених ними з органами Держпо- 
стачу СРСР; завершити перехід 
на централізовану доставку про¬ 
дукції споживачам з постачально- 
збутових баз тер. органів Держпо- 
стачу СРСР за погодженими гра¬ 
фіками транспортом заг. користу¬ 
вання, а в разі потреби — транс¬ 
портом Держпостачу СРСР. 
Літ.: Куротченко В. С. Материально- 
техническое снабжение в новьіх усло- 
виях хозяйствования. М., 1975; Орга- 
низация и планирование материально- 
технического снабжения и сбьіта в 
народном хозяйстве. М., 1977; Зконо- 
мика материально-технического снаб¬ 
жения. М., 1978; Дикман Л. Г., Жу- 
ковский Е. С., Спектор В. А. Органи- 
зация и планирование материально- 
технического снабжения и комплекта- 
ции строительства. М., 1979. 

А. О. Гесь. 
МАТЕРІЯ (лат. шаЬегіа — речови¬ 
на) — «філософська категорія 
для означення об’єктивної реаль¬ 
ності, яка дана людині у відчуттях 
її, яка копіюється, фотографу¬ 
ється, відображується нашими від¬ 
чуттями, існуючи незалежно від 
них» (Ленін В. І. Повне зібр. тв., 
т. 18, с. 120). Переконання, що 
першоосновою світу є М., а не дух, 
свідомість, становить вихідний 
принцип матеріалістичного роз¬ 
в’язання основного питання фі¬ 
лософії. Матеріалізм вважає 
світ пізнаваним, оскільки свідо¬ 
мість, мислення — продукт само¬ 
розвитку М. і за своїм змістом 
є відображенням її. Зміст поняття 
«матерія» історично змінювався. 
В різні часи під нею розуміли 
або певні стихії (земля, вода, 
повітря, вогонь тощо), або без¬ 
структурну першоречовину, або 
неподільні частки (атоми), які, 
з’єднуючись між собою, нібито 
утворюють усю предметну багато¬ 
манітність світу. Ленінське діа- 
лектико-матеріалістичне розумін¬ 
ня М. долає ці обмежені уявлен¬ 
ня. Воно не пов’язує зміст М. з 
елементами конкретної будови ре¬ 
чей і Всесвіту, з їх структурною ор¬ 
ганізацією, а вказує лише на все- 
заг. властивість їхньої матеріаль¬ 
ності — здатність об’єктивного іс¬ 
нування незалежно від людської 
свідомості. Ця властивість збері¬ 
гається у будь-яких перетвореннях 
речей і отже свідчить про незни- 
щуваність і нестворюваність М., 
про її вічне і безконечне існування, 
з чого й випливає висновок про її 
первинність щодо свідомості. Фор¬ 
мами об’єктивного буття і розвит¬ 
ку М. є рух, простір і час. Джере¬ 
ло руху М. міститься в ній самій 
як внутр. суперечність предметів 
і явищ. В процесі цього саморуху 
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«МАТИ-ГЕРОЇНЯ*. 

Орден «Мати-герої- 
ня». 

А. Матісс. Червона кім¬ 
ната. 1908. Держав¬ 
ний Ермітаж у Ленін¬ 
граді. 

Типи матки у плацен¬ 
тарних ссавців: А—под¬ 
війна матка; Б — дворо¬ 
га матка; В — проста 
матка; 1 — яйцепровід; 
2 — матка; 3 — піхва; 
4 — сечостатевий синус; 
5 — сечовий міхур; 6 — 
пряма кишка. 

виникають різні за складністю 
форми існування М.— неорганіч¬ 
ні, органічні аж до сусп.-істор. 
способу людського життя. Діалек¬ 
тичний і історичний матеріалізм, 
узагальнивши суспільно-практич¬ 
ний досвід та дані наукового піз¬ 
нання, відкрив універсальний зв’я¬ 
зок усіх форм М. і руху і на цій 
основі сформулював принцип ма¬ 
теріальної єдності світу. 

В. П. Іванов. 
«МАТИ-ГЕРОЇНЯ» — в Радян¬ 
ському Союзі найвищий ступінь 
відзнаки матерів і орден. Встанов¬ 
лені Президією Верховної Ради 
СРСР 8.VII 1944 для матерів, які 
народили й виховали 10 і більше 
дітей. Згідно з Положенням від 
18.VIII 1944 (зі змінами 1956 та 
1973) присвоює звання «М.-г.» з 
врученням ордена «Мати-героїня» 
і грамоти Президія Верховної Ради 
СРСР або від її імені Президії 
Верховної Ради відповідної союз¬ 
ної або авт. республіки за подан¬ 
ням виконкому районної або місь¬ 
кої Ради народних депутатів, коли 
десята дитина досягне одного року 
і якщо всі старші діти цієї матері 
живі. Враховуються також усинов¬ 
лені діти; діти, що загинули чи про¬ 
пали безвісти при захисті СРСР 
або при виконанні ін. обов’язків 
військ, служби, при виконанні обо¬ 
в’язку громадянина СРСР по вря¬ 
туванню людського життя, по охо¬ 
роні соціалістичної власності і 
правопорядку, а також ті, що по¬ 
мерли внаслідок поранення, каліцт¬ 
ва тощо. Орденом «М.-г.» вУРСР 
нагороджено понад 15 тис. жінок 
(1979). 
МАТИ-Й-МАЧУХА — рослина 
родини складноцвітих. Див. Під¬ 
біл. 
МАТИЦІ (серб, матица — бджоли¬ 
на матка) — громад, культурно- 
освітні т-ва в пд. і зх. слов’ян, 
країнах. Мали на меті розвивати 
нац. культуру й боротися з асимі¬ 
ляторською політикою бурж. уря¬ 
дів Австро-Угорщини, Німеччини, 
Туреччини та ін. М. були заг.- 
культур. і спеціалізованими — лі¬ 
тературними, шкільними, музич¬ 
ними тощо. Засновували б-ки, чи¬ 
тальні, друкували наук.-популяр¬ 
ні та худож. книги, журнали, ноти, 
допомагали в організації шкіл, 
підтримували письменників та ін. 
діячів культури, влаштовували на¬ 
родні читання, літ. та муз. вечори. 
Приділяли значну увагу вивченню 
історії, фольклору, етнографії, 
розвиткові нац. літ. мови. За своїм 
складом були не однорідними: 
всередині їх точилася боротьба між 
прогресивними і консервативними 
силами. Найдавніша М.— сербсь¬ 
ка, засн. 1826 Й. Хаджичем у Пеш- 
ті (існує й досі). Згодом були 
засн. хорватська (Загреб, 1842— 
62), словенська (Любляна, 1864), 
далматинська (1862), лужицько- 
сербська [Будишин (Бауцен), 
1847—1951]. Поширені були в Че¬ 
хії і Словаччині [Прага — 1831— 
1945; Брно — 1852 (Моравська М. 
існує й досі)]. З 1872 виникає ряд 
чес. шкільних М. Найвизначніші з 
М.— словацька (1863—75, відро¬ 
джена 1919) та Центр, шкільна 
(1880). У Польщі перша М. засно¬ 
вана 1882. Чес. і серб. М. сприя¬ 
ли популяризації рос. та укр. куль¬ 
тур серед слов’ян, народів, під¬ 

тримували зв’язки з наук, та куль¬ 
тур.-осв. закладами Росії та Ук¬ 
раїни, друкували твори М. Гого¬ 
ля, І. Тургенєва, Т. Шевченка та 
ін. За їх зразком засн. Галицько- 
руську матицю (Львів, 1848). 

Б. Н. Мітюров. 
МАТГСС (МаіІ55е) Анрі Еміль 
Бенуа (31.XII 1869, Ле-Като, Пі¬ 
кардія — З.ХІ 1954, Сім’єз, побли¬ 
зу Ніцци) — франц. живописець, 
графік і скульптор. Навчався в 
Парижі — в академії Жюльєна (з 
1891), в Школі декоративних мис¬ 
тецтв (з 1893) та Школі красних 
мистецтв (1895—99). На творчість 
М. вплинули неоімпресіонізм, П. 
Гоген. На початку 20 ст. М.— лі¬ 
дер фовізму. Твори: «Дама в зе¬ 
леному » (1909), «Танок» і «Музи¬ 
ка» (обидва — 1910), «Родинний 
портрет», «Золоті риби» (1911), 
серія «Одаліски» (20-і рр.). З 2-ї 
пол. 10-х рр. на творчості М. 
відчутний вплив кубізму («Урок 
музики», 1916—17). Серед мону¬ 
ментальних робіт М.— фриз у 
Музеї Барнеса «Танок» (1931— 
32, Меріон, шт. Філадельфія, 
СІЛА) та ін. Автор іл. до книжок. 
Картини М. зберігаються в різних 
музеях світу, одне з найкращих 
зібрань — в музеях СРСР (Моск¬ 
ва, Ленінград). Іл. див. також на 
окремому аркуші до ст. Живо¬ 
пис, т. 4, с. 120—121. 
Літ.: Алпатов М. В. Матисс. М., 
1969. 
мАтка — один з жіночих стате¬ 
вих органів ряду тварин і людини. 
М. є похідним яйцепроводів. Мат- 
коподібні утвори властиві деяким 
червам, молюскам, хрящовим ри¬ 
бам. У земноводних, плазунів, пта¬ 
хів яйцепроводи перед впадінням 
у клоаку також утворюють розши¬ 
рення, подібне до М. У ссавців бу¬ 
дова М. різноманітна. У однопро¬ 
хідних М. парна і кожна від¬ 
кривається окремо в клоаку.У пла- 
центних спостерігаються усі пере¬ 
ходи від парної М. до непарної 
(мал.). Залежно від ступеня зро¬ 
щення яйцепроводів розрізняють 
4 осн. типи М.: подвійну 
(обидві М. відкриваються кожна 
окремо в заг. піхву — у біль¬ 
шості гризунів, деяких кажанів 
і хижаків), двороздільну 
(обидві М. частково зрослися і від¬ 
криваються одним отвором в заг. 
піхву; властива свиням, багатьом 
хижакам, деяким гризунам); дво¬ 
рогу (обидві М. зрощені на чима¬ 
лому протязі — у китоподібних, 
копитних, комахоїдних, більшо¬ 
сті кажанів і півмавп); п р о с т у 
(утворилася внаслідок повного 
зрощення двох М.; властива ба¬ 
гатьом кажанам, мавпам і люди¬ 
ні). У живородящих тварин і лю¬ 
дини в М. відбувається зародко¬ 
вий розвиток організму (якщо цей 
розвиток іде за рахунок поживних 
речовин організму матері, зв’язок 
з ним підтримується через плацен¬ 
ту). М. у людини — непарний 
порожнистий орган грушоподібної 
форми. Більшу частину М. ста¬ 
новить її тіло. Крім того, у М. роз¬ 
різняють перешийок і шийку, яка 
відкривається в піхву. Довжина 
порожнини М. у жінок, що не 
народжували,— 7—8 см, маса — 
40—50 г, у тих, які народжували, 
— 8—9 см і 50—70 г. Стінки М. 
складаються з 3 шарів: внутр.— 

слизова оболонка, серед.— м’язо¬ 
вий і зовн.— серозна оболонка 
(іочеревина). В малому тазі М. 
фіксована в нормальному положен¬ 
ні зв’язками, тяжами, а також фас- 
ціями і м’язами тазового дна. Кро¬ 
вопостачання М. здійснюється 
гілками маткових і яєчникових ар¬ 
терій, іннервація — гілками ниж¬ 
нього брижового сплетення і тазо¬ 
вими нервами. Поза періодом ва¬ 
гітності М. виконує менструальну, 
ендокринну і секреторну функції, 
а під час вагітності — плодовмісти- 
ща, під час пологів — плодозгону. 
Під час клімактеричного періоду 
(див. Клімакс) і менопаузи (див. 
Менструальний цикл) М. може 
бути стимулятором розвитку зло¬ 
якісних і доброякісних пухлин. 
Багато захворювань ендокринної, 
нервової і серцево-судинної си¬ 
стем тісно пов’язані з порушенням 
топографії (розташування), стате¬ 
вої, зокрема дітородної, функції 
матки. О. Т. Михайленко. 
МАТЛАХОВ Юрій Павлович 
(1878, с. Почепи, тепер Дмитрі- 
євського р-ну Курської обл.— 
17.III 1904) — соціал-демократ, ро¬ 
бітник. Працював токарем у Кате¬ 
ринославі. Брав участь у роботі 
місцевої орг-ції РСДРП. У 1900 за¬ 
арештований і висланий під нагляд 
поліції до м. Середина-Буда (те¬ 
пер Сум. обл.). Там, працюючи 
слюсарем на електростанції, вів 
революц. агітацію серед робітни¬ 
ків. У 1901 висланий до Полтави, 
звідки нелегально виїхав до Одеси, 
був учасником «Південної револю¬ 
ційної групи соціал-демократів». 
У 1902 його знову заарештовано 
і заслано на б років до Якутії. 
Вбитий під час збройної сутички 
політичних засланців з поліцією. 
МАТбРІНИ (Моторіни) Іван Фе¬ 
дорович (бл. 1660—1735) і Михай¬ 
ло Іванович (р. н. невід.— 1750) 
— рос. майстри ливарної справи, 
батько і син. Перші відомості про 
Івана М. належать до 1687; з 
1701 він виготовив 113 гармат, 
багато великих дзвонів для Моск¬ 
ви, Петербурга, Києва (зокрема, 
великий дзвін для Києво-Печерсь¬ 
кої лаври, 1732—33; для Київ. 
Софійського собору на честь мит¬ 
рополита Рафаїла Заборовського, 
який дістав назву «Рафаїл»), Ста¬ 
рої Руси та ін. міст. У 1735 М. від¬ 
лили знаменитий «Цар-дзвін» для 
дзвіниці «Іван Великий» у Моск. 
Кремлі. 
мАточка — частина квітки по¬ 
критонасінних рослин. Міститься 
в центрі квітки. Складається з од¬ 
ного або кількох зрослих між со¬ 
бою плодолистків (макроспорофі- 
лів). У більшості М. розрізняють 
зав'язь, в якій міститься від одного 
до багатьох насінних зачатків, 
тонкий стовпчик та приймочку, 
якою закінчується стовпчик; в разі 
його редукції приймочка безпосе¬ 
редньо прилягає до зав’язі і наз. 
сидячою. У квітці може бути 
від однієї до кількох М., які утво¬ 
рюють гінецей. М. виникла в про¬ 
цесі еволюції рослин як орган, 
в якому відбувається запліднення 
і який в цілому бере участь у фор¬ 
муванні плода. Є. Л. Кордюм. 
МАТОЧНЕ МОЛОЧКб — секрет 
слинних залоз робочих бджіл, 
яким вони годують переважно ли¬ 
чинок бджоляних маток. Склад 
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М. м. залежить від того, яким пил¬ 
ком живляться бджоли. У висуше¬ 
ному М. м.— 58% білка, 5—18% 
жиру, бл. 26% цукру, багато міне¬ 
ральних солей, вітамінів та ін. 
біологічно активних речовин. З М. 
м. виробляють препарат апілак, 
який використовують у медицині 
та парфюмерії. Див. також Бджо¬ 
ла медоносна. 
МАТРЙКУЛ (від лат. таїгісиїа — 
список) — 1) Застаріла назва 
залікової книжки студента. 2) Офі¬ 
ційний список певних осіб (напр., 
студентів ун-ту). 3) В католицькій 
церкві список осіб церковної пара¬ 
фії або доходів її із записами ак¬ 
тів громадянського стану. 
МАТРИЛОКАЛЬНИЙ ШЛЮБ 
[від лат. таїег (таїгіх) — мати і 
Іосиз — місце] — поширений за 
матріархату звичай, за яким чо¬ 
ловік переходив жити до родової 
громади дружини на відміну від 
патрилокального шлюбу. В кла¬ 
совому суспільстві пережитки М. 
ш. мають місце у весільних обря¬ 
дах окремих народів. 
МАТРИЦЮВАННЯ — виготов¬ 
лення гальваностереотипних і сте¬ 
реотипних матриць; один з проце¬ 
сів гальваностереотипії і стерео¬ 
типії. Для М. найчастіше засто¬ 
совують гідравлічні преси, де під 
тиском (1—20, іноді до 120 МПа) 
на зволоженому картоні, пластма¬ 
сі або ін. матеріалі створюється 
заглиблений відбиток з форм ви¬ 
сокого друку. 
мАтриця (нім. Маїгіге, від ла¬ 
тинського таїгіх — матка) — 1) У 
металообробці — робоча 
частина штампів, застосовуваних 
при обробці металів тиском. На 
поверхні М. є заглиблення (або 
отвір), яке відповідає за формою 
або контуром виготовлюваному 
виробові. В це заглиблення (або 
отвір) входить друга частина ін¬ 
струмента — пуансон. М. буває 
суцільною або секційно-рознімною. 
2) В поліграфії — метале¬ 
ва пластинка або брусок з заглиб¬ 
леним зображенням букви, знака 
чи цифри. Розрізняють М. (мал.) 
шрифтоливарні (з їх допомогою 
відливають літери, що їх викори¬ 
стовують при ручному складан¬ 
ні), рядковідливні (див. Лінотип) 
і буквовідливні (див. Монотип). 
М. наз. також заглиблений відби¬ 
ток (напр., на зволоженому кар¬ 
тоні, пластмасі) з форм високого 
друку, одержаний матрицюван¬ 
ням. Таку М. застосовують при 
виготовленні стереотипів (див. 
Стереотипія) або гальваностерео¬ 
типів (див. Гальванопластика, 
Гальваностереотипія). 
мАтриця в математи- 
ц і — сукупність елементів а0- у 
вигляді прямокутної таблиці, під¬ 
порядкована певним правилам рів¬ 
ності, додавання, віднімання та 
множення. Розмірність М. (т X 
X п) визначається числом рядків 
(т) і стовпців (п). Визначник, скла¬ 
дений (зі збереженням порядку) 
з к2 елементів М., що лежать на 
перетині деяких її к рядків і к 
стовпців, наз. мінором М. 
Найбільший порядок, який мо¬ 
жуть мати ненульові мінори, наз. 
рангом матриці. М., всі еле¬ 
менти якої дорівнюють нулеві, наз. 
нульовою. Якщо т = п, М. 
наз. квадратною п-то порядку; для 

неї вводиться поняття < визначник 
матриці » (беї А ). Серед квадратних 
виділяють діагональну М. 
(для якої <я,у = 0 при і У); се¬ 
ред діагональних виділяють оди¬ 
ничну М. (для якої аі{ =1). 
Скалярній величині відповідає М. 
розмірності (1 X 1). 
Дві М. однакової розмірності вва^ 
жають рівними, якщо рівні їхні 
відповідні елементи. Щоб знайти 
суму (різницю) двох чи більше М. 
однакової розмірності, потрібно 

Позначення матриць 

А = [аф = 

А = II а;/|| = 

А = (ац) = 

" ап аі2 * ‘ ' аіп 
а*, а22 • а2П 

.ат\ атп . 
т.2 атп 

а12 • 
• V 

а21 а22 ' °2 П 

ті 
£2 „ • • 
Ш2 атп 

<*п аі2 ' •• аіп' 

а22 * ‘ а2П 

а , 
ті аГП2 атп. 

додати (відняти) їхні відповідні 
елементи. При множенні М. на 
скаляр на нього множаться всі її 
елементи. Операція множення М. 
визначена при рівності числа стовп¬ 
ців 1-го множника і рядків 2-го 
множника. Добуток (т X р)-матри- 
ДІ А = [ац] на (р X и)-матрицю 
В = [Ьи] буде (т X и)-матриця 
С з елементами 

Р 
ст = ^ аа * Ь}к = а{і • Ьік + аі2 X 

і= і 

X Ь2к + ... + аір • Ьрк, 

де і = 1, 2, ... т; к = 1, 2, ..., п. 
У заг. випадку А В ч* В А. 
Оберненою М. до невиродже- 
ної квадратної М. А (беї А ч* 0) 
наз. така М. А-1, для якої А X 
X А~1 = А~* . А = Е, де Е — оди¬ 
нична М. 
Поняття «матриця» запровадили 
У. Гамільтон і А. Келі в серед. 
19 ст. Основи теорії М. створили 
нім. математики К. Т. В. Вейєршт- 
расс іф. Г. Фробеніус (1849—1917) 
у 2-й пол. 19 ст. та на поч. 20 ст. 
Числення М. розвивається в на¬ 
прямі побудови ефективних алго¬ 
ритмів для числового розв’язу¬ 
вання задач за допомогою ЦОМ у 
математиці (напр., при розв’язу¬ 
ванні систем лінійних рівнянь), 
кібернетиці, фізиці, техніці тощо. 
Літ.: Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. 
М., 1967; Костарчук В. М., Хацет 
Б. І. Курс вищої алгебри. К., 1969; 
Мальцев А. И. Основи линейной ал¬ 
гебри. М., 1975. О. В. Андреева. 

МАТРИЦЯ ГУСТИНЙ — сукуп¬ 
ність величин (матриця), яка ха¬ 
рактеризує розподіл ймовірності 
для незалежних змінних кванто- 
вомеханічної системи. Служить 
для опису мішаних станів підси¬ 
стеми, яка є частиною замкнутої 
системи. Мішані стани являють 
собою суміш чистих станів, опису¬ 
ваних хвильовими функціями 
фа (*) (* — координати системи, 
а — квантові числа станів) із 
заданими значеннями ймовірнос¬ 

ті, або статистичних ваг сеа. М. г. 
визначається співвідношенням: 

V р (X, х') = £ шафа (лг) фа (х'), де 

знак * вказує на комплексне спря¬ 
ження. Серед, значення фіз. вели¬ 
чини А виражається через М. г. 
за формулою А = 5рАр (х, х'), 
де 8Р — сума діагональних елемен¬ 
тів матриці. Опис за допомогою 
М. г. є неповним у квантовомех. 
розумінні, оскільки він не грунту¬ 
ється на повному наборі даних 
про систему. Однак при розгляді 
статистичних закономірностей ця 
неповнота виявляється неістотною. 
Літ.: Боголюбов М. М. Лекції з 
квантової статистики. К., 1949; Лан- 
дау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретиче- 
ская физика, т. 9. Статистическая фи- 
зика, ч. 1—2. М., 1976—78. 

О. Г. Ситенко. 
МАТРИЦЯ РОЗСГЮВАННЯ, 5- 
матриця — сукупність величин 
(матриця), яка описує переходи 
квантовомеханічної системи з од¬ 
ного стану в інший. 
Запровадив 1943 нім. вчений 
В. Гейзенберг. М. р. зв’язує 
хвильові функції ф, і % поч. й кін¬ 
цевого станів, у яких взаємодією, 
що викликала перехід системи, 
можна знехтувати: ф^ = 5ф*. Діаго¬ 
нальні елементи М. р. описують 
пружне розсіяння, недіагональні — 
непружні процеси або реакції. 
Квадрат модуля елемента М. р. 
визначає ймовірність відповідно¬ 
го процесу. М. р. є аналітичною 
функцією енергії, особливі точ¬ 
ки (полюси) якої відповідають дис¬ 
кретним рівням енергії зв’язаних 
станів системи. В релятивістській 
теорії, де крім розсіяння розгля¬ 
дають також процеси поглинання 
й народження частинок, М. р. 
зв’язує стани з різною кількістю 
частинок. М. р. знаходять розв’я¬ 
занням осн. динамічного рівняння 
квантової механіки — Шредінге- 
ра рівняння. В квантовій теорії 
поля М. р. конструюють на основі 
заг. фізичних вимог, а саме: від¬ 
носності, симетрії та причинності. 
Літ.: Ситенко А. Г. Теория рассеяния. 
К., 1975; Боголюбов Н. Н., Ширков 
Д. В. Введение в теорию квантованньїх 
полей. М., 1976. О. Г. Ситенко. 
МАТРИЧНИМ АНАЛІЗ в еко- 
н о м і ц і — метод наук, дослі¬ 
дження властивостей об’єктів на 
основі використання правил теорії 
матриць в математиці, за яким 
встановлюють значення елементів 
моделі, що відображають взаємо¬ 
зв’язки екон. об’єктів. Викорис¬ 
товують у випадках, коли гол. 
об’єктом досліджень є балансові 
співвідношення затрат і результа¬ 
тів виробничо-госп. діяльності. 
Див. Матричні моделі в економіці. 
МАТРИЧНІ моделі в еконо¬ 
міці — екон.-математичні моде¬ 
лі, які в спрощеній формі відобра¬ 
жають найбільш специфічні кіль¬ 
кісні й якісні характеристики до¬ 
сліджуваних екон. процесів і явищ. 
Залежності в цих моделях подають 
у вигляді впорядкованих таблиць, 
що складаються з т рядків і п стовп¬ 
ців чисел. М. м. можуть бути по¬ 
дані також у вигляді систем рів¬ 
нянь, які залежно від характеру 
зображуваних екон. процесів бу¬ 
вають лінійними і нелінійними. 
М. м. застосовують для аналізу 
(див. Матричний аналіз в економі - 

МАТРИЧНІ 
МОДЕЛІ 

Різні форми маточки. 

Матриці друкарські:, 
1 — рядковідливна (лі¬ 
нотипна); 2 — букво- 
відливна (монотипна). 
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МАТРІАРХАТ 

О. М. Матросов. 

Т. Маттінглі. 

Ю. Ю. Матуліс. 

Маузер зразка 1896. 

ці) й планування вироби, та розпо¬ 
ділу продукції на різних рівнях — 
від окремого підприємства, об’єд¬ 
нання до нар. г-ва в цілому. В М. м. 
балансовий метод набуває дальшо¬ 
го розвитку і матем. формалізації, 
внаслідок чого створюється можли¬ 
вість складати збалансовані, внут¬ 
рішньо узгоджені плани, полегшу¬ 
ється дослідження пропорцій, що 
склалися у вироби. Всі М. м., неза¬ 
лежно від їхньої специфіки, об’єд¬ 
нуються заг. принципами побу¬ 
дови, єдністю системи розра¬ 
хунків та аналогічністю ряду екон. 
характеристик. 
МАТРІАРХАТ [від лат. шаіег 
(таїгіх) — мати і грец. «РХЛ — 
влада] — одна з форм сусп. устрою, 
яка характеризувалася переваж¬ 
ним становищем жінки в суспіль¬ 
стві, гол. чин. за раннього періоду 
первіснообщинного ладу. В деяких 
народів передував патріархато¬ 
ві, інколи зберігався в період пе¬ 
реходу від родового ладу до кла¬ 
сового суспільства. Осередком мат¬ 
ріархального суспільства була ма¬ 
теринська сім’я — велика група 
близьких родичів по жіночій лінії. 
Ці сім’ї були госп. одиницями. З 
них складався материнський рід, 
на чолі якого стояла старша жінка 
старшої в роді сім’ї. В межах 
свого роду заборонялось одружу¬ 
ватися, тому рід був зв’язаний 
шлюбними відносинами з ін. ро¬ 
дом (т. з. дуальна екзогамія). Зго¬ 
дом дуальна організація (зародок 
племені) переросла у фратріальну 
(поділ племені на дві половини, 
що складалися кожна з кількох 
родів — фратрій, між якими були 
заборонені шлюбні відносини). Спо¬ 
чатку чоловік і жінка жили кож¬ 
ний у своєму роді (дислокальне 
поселення), зберігався груповий 
шлюб. З розвитком матріархаль¬ 
ного роду дислокальний шлюб за¬ 
мінився матрилокальним шлюбом. 
У той час виник парний шлюб. 
МАТР(ЗС (голл. таігооз) — перше 
(наймолодше) військ, звання у 
ВМФ (ВМС) більшості держав. 
Відповідає званню рядовий (сол¬ 
дат) в ін. видах збройних сил. У 
ВМФ та частинах мор. прикордон¬ 
ної охорони СРСР введено 1946 за¬ 
мість звання червонофлотець. У 
ВМФ СРСР після звання М. на¬ 
ступне звання (по атестації) — 
старший матрос. У цивільному 
флоті М.— член суднової команди. 
МАТР(ЗСОВ Олександр Матвійо¬ 
вич (1924, Дніпропетровськ — 23.11 
1943, поблизу с. Чернушки Лок- 
нянського р-ну Псковської обл.) — 
гвардії рядовий, Герой Рад. Сою¬ 
зу (1943, посмертно). Член ВЛКСМ 
з 1942. В Рад. Армії з 1942. Вою¬ 
вав на Калінін. фронті. Під час 
бою, жертвуючи життям, закрив 
амбразуру ворожого дзоту своїм 
тілом, щоб забезпечити успіх своє¬ 
му наступаючому підрозділу. Ім’я 
М. 8. IX 1943 було присвоєно 
254-му гвард. стрілецьк. полку, де 
він служив, із занесенням прізви¬ 
ща героя навічно в списки 1-ї ро¬ 
ти. В Уфі, де навчався М., і Дні¬ 
пропетровську йому встановлено 
пам’ятники. 
мАтсалуський заповід¬ 
ник — розташований в зх. час¬ 
тині Ест. РСР. До заповідника 
входять нижня течія р. Казарі, 
узбережжя Балтійського м. (зат. 

Матсалу), о-ви Вяйнамері у Моон- 
зундській прот. Пл. 39,7 тис. га. 
Утворений 1957 на базі орнітоло¬ 
гічного заказника і мисливського 
г-ва для охорони місць гніздуван¬ 
ня та шляхів прольотів багатьох 
водоплавних птахів (гага звичайна, 
лебідь-шипун, сіра гуска, качки та 
ін.). Охороняється 80 видів птахів, 
зокрема пугач. О. К. Ющенко. 
МАТТЕ(ЗТТІ (МаиеоШ) Джако- 
мо (22.V 1885, Фратта-Полесіне, 
пров. Ровіго — 10.УІ 1924, Рим) — 
італ. соціаліст, антифашист. За 
фахом юрист. У 1919—24 — депу¬ 
тат парламенту. З 1922 — секретар 
реформістської Унітарної соціа¬ 
лістичної партії. В травні 1924 
виступив у парламенті з викрит¬ 
тям фашист, провокацій і зловжи¬ 
вань у ході виборів, вимагаючи 
анулювати мандати фашист, депу¬ 
татів. Убитий фашистами. 
МАТТІНГЛІ (МаПіп^Іу) Томас 
(н. 17.III 1936, Чікаго, пгг. Іллі- 
нойс) — астронавт США, капітан 
3-го рангу військ.-мор. флоту. 
Закінчив вищу школу ім. Т. Еді- 
сона у Майамі (пгг. Флоріда) та 
ун-т в Оберні (игг. Алабама) 1958. 
До зарахування 1966 в групу астро¬ 
навтів, закінчив школу підготовки 
пілотів для аерокосмічних дослі¬ 
джень. 16—27.IV 1972 разом з Дж. 
Янгом і Ч. Дьюком здійснив політ 
до Місяця на кораблі «Аполлон- 
16». Виходив у відкритий космос. 
МАТУВАННЯ (від нім. таШе- 
геп — робити матовим) — 1) Об¬ 
робка металевих виробів, після 
якої поверхня їх стає матовою. До 
М. вдаються перед нанесенням на 
вироби гальванічних покриттів, 
використовуючи дрібнозернисті 
шліфувальні круги, вкриті спец, 
пастами, жирами, воском тощо. 
2) Обробка хім. волокон, що має 
усунути їхній блиск і зробити їх 
матовими. Полягає у додаванні в 
прядильний розчин або розплав 
двоокису титану, у якого ін. по¬ 
казник заломлення світла. 3) Об¬ 
робка поверхні скла для надан¬ 
ня їй шорсткості. Засобами М. є 
плавикова к-та або ін. фтористі 
сполуки., абразивні матеріали, пі¬ 
сок тощо. 
МАТУЛГВНА Ніна (справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Ма- 
туль Антоніна Марія Іванівна; 
23.VIII 1902, Львів — березень 
1944, там же) — укр. письменниця, 
артистка, режисер. З 1920 — член 
КПЗУ, з 1923 — член ЦК КПЗУ. 
В 1919—20 перебувала в рядах 
Червоної Армії. З 1924 писала вір¬ 
ші, оповідання, інсценізації (за 
творами М. Коцюбинського, Е. 
Золя та ін.). Друкувалась у журн. 
<Вікна*, «Західна Україна>, Чер¬ 
воний шлях*. Була одним з орга¬ 
нізаторів Робітничого театру у 
Львові. Належала до групи пролет. 
письменників <Горно». В 1932 пе¬ 
реїхала на Радянську Україну, 
працювала в Харків, театрі «Бере¬ 
зіль*. 
Те.: Без концесії. X. — К., 1932. 

Л. І. Міщенко. 
МАТУЛІС Юозас Юозович [н. 
19 (31). III 1899, Татконіс, тепер 
Купішкського р-ну Лит. РСР] — 
рад. фізико-хімік, чл.-кор. АН 
СРСР (з 1946), акад. (з 1941) і 
президент (з 1946) АН Лит. РСР, 
Герой Соціалістичної Праці (1965). 
Член КПРС з 1950. Закінчив 

(1929) Каунаський ун-т. З 1956 до 
1976 — директор Ін-ту хімії і хім. 
технології АН Лит. РСР. Осн. 
праці присвячені фотохімії й елек¬ 
трохімії, теорії електроосадження 
металів, розробці наук, основ тех¬ 
нології покриття з заданими вла¬ 
стивостями. Депутат Верховної 
Ради СРСР 3—10-го скликань. На¬ 
городжений 5 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
МАТУСбВСЬКИЙ Михайло 
Львович [н. 10 (23).VII 1915, Лу¬ 
ганськ, тепер Ворошиловград] — 
рос. рад. поет. Член КПРС з 1945. 
В роки Великої Вітчизн. війни — 
кор. фронтових газет. Друкуватися 
почав 1934. Перша зб. віршів — 
«Луганчани» (1939, у співавт. з 
К. Симоновим). Автор зб. «Фронт» 
(1942), «Коли шумить Ільмень-озе- 
ро» (1944), «Слухаючи Москву» 
(1948), «Вулиця миру» (1951), 
«Підмосковні вечори» (1960), «Це 
було недавно, це було давно» 
(1970) та ін. Багато віршів М. по¬ 
кладено на музику («Шкільний 
вальс», «Підмосковні вечори», пісні 
до кінофільмів). У віршах зб. 
«Луганчани», «Мій родовід», «Слу¬ 
хаючи Москву», «Вулиця миру» 
зображено Україну періоду грома¬ 
дян. війни, оспівано працю укр. 
шахтарів. Перекладач творів Т. 
Шевченка та укр. рад. поетів. На¬ 
городжений орденом Вітчизняної 
війни 1-го ступеня, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1977. Н. Р. Мазепа. 
МАТУ ТЕ (Маїиіе) Ана Марія 
(н. 26.УІІ 1926, Барселона) — ісп. 
письменниця і літ. критик. У ро¬ 
манах «Родина Абелів» (1947), 
«Мертві сини» (1958), повістях 
«Маленький театр» (1954), <На 
цій землі» (1955), трилогії «Тор¬ 
гівці» (романи «Перші спогади», 
1960; «Солдати плачуть уночі», 
1964; «Пастка», 1969) викриває 
бурж. суспільство. Автор повістей 
для дітей «Свято на Північному За¬ 
ході» (1953), «Пауліна, світ і зірки» 
(1960) тощо. В ісп. журн. «Десті- 
но» («Доля») 1968 опублікувала три 
стаітті про Т. Шевченка. 
Те.: Укр. перек л.— [Оповідан¬ 
ня]. «Всесвіт», 1971, № 12; Пастка. 
«Всесвіт», 1973, №3—4; Рос. пе¬ 
ре к л.— Мертиме смновья. М., 1964; 
Счастье. М., 1966: Солдатм плачут 
ночью. М., 1969. 
Літ.: Ясний В. Знівечене дитинство. 
«Всесвіт». 1961, № 11. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 
МАТУ ШЕВСЬКИЙ (Маїизгетс- 
кі) Вінцентій (7.VII 1870, Бжези- 
ни, тепер Лодзинського воєводства 
ПНР — 5.Х 1918, Красноярськ) — 
діяч польс. революц. робітничого 
руху. З 1889— член Союзу польс. 
робітників, з 1900 — член Соціал- 
демократії Королівства Польсько¬ 
го і Литви (СДКПіЛ), 1901—03 — 
член її Гол. правління. Деле¬ 
гат V з’їзду РСДРП (1907), до 
складу якої входила СДКПіЛ; 
відстоював позицію більшовиків. 
У 1912 заарештований цар. урядом, 
1913 засланий до Сибіру. Звіль¬ 
нений після Лютневої революції 
1917. З серпня 1917 — у Красно¬ 
ярську, де був членом парт, к-ту, 
депутатом Рад робітн. і солдатсь¬ 
ких депутатів. Під час білогвар¬ 
дійського заколоту (січень 1918) 
входив до підпільного К-ту 
РСДРП(б). Розстріляний колча- 
ківцями. 



МАТХУРА , Матра — місто на Пн. 
Індії, в штаті Уттар-Прадеш. Роз¬ 
ташована на р. Джамні. Вузол 
з-ць і автомоб. шляхів.^140,5 тис. ж. 
(1971). Розвинуті металообр. і 
текст, (у т. ч. вироби, коленкору) 
сром-сть, вироби, олії. Археол. 
музей. М.— одне з давніх міст і 
центрів індуїзму. Буддійські па¬ 
м'ятки 4—3 ст. до н. е., індуїстсь¬ 
кі храми. 
МАТЙЖ Віктор Григорович (18. 
II 1852, с. Тудорковичі, тепер с. 
Федорі вці Сокальського р-ну 
Львів, обл.— 8.IV 1912, с. Карів, 
тепер того ж р-ну Львів, обл.) — 
укр. композитор, теоретик музики. 
У 1879 закінчив Львів, духовну 
семінарію, був сільс. священиком. 
Основи теорії музики вивчав у 
П. Бажанського, консультувався 
в М. Вербицького, брав уроки в 
композиторів і диригентів І. Гу- 
невича та І. Лаврівського. Автор 
вокальних творів (у т. ч. солоспі¬ 
вів <Веснівка», <3 слезою в оці 
відійду», «Родимий краю», пісень 
на слова Г. Гейне; кантати «Гама- 
лія» — для хору, басового соло і 
фортепіано, 80-і рр.), музики до 
мелодрам «Капрал Тимко», «На¬ 
ші поселенці» (1897), до драми 
<Три князі на один престіл» І. 
Франка та ін. Склав хорову зб. 
<Боян» (1884), «Руський співаник 
для шкіл народних» (1886), «Ко¬ 
роткий начерк з гармонії і компо¬ 
зиції» (1906). 
МАТЮШЄНКО Панас (Опанас) 
Миколайович [2 (14).У 1879, с. 
Дергачі, тепер смт Харків, обл.— 
20.Х (2.XI) 1907, м. Севастополь] 
— один з керівників повстання на 
броненосці <Потьомкін>. Н. в 
сім’ї дрібного кустаря-шевця. Пра¬ 
цював робітником у Харків, паро¬ 
возному депо, потім — в Одес. 
порту. З 1900 служив на Чорномор. 
флоті в чині унтер-офіцера. Збли¬ 
зився з соціал-демократами, вів 
революц. пропаганду. Під час 
повстання з 14 (27).VI по 25.VI 
(8. VII) 1905 був головою суднової 
комісії для керівництва броне¬ 
носцем. Після поразки повстання 
жив у Швейцарії, де зустрічався з 
В. І. Леніним, у Румунії, Америці. 
В 1907 нелегально повернувся до 
Росії. З (16).VI в Миколаєві був за¬ 
арештований. За вироком військ.- 
мор. суду М. повішено. В с. Дер- 
гачах М. встановлено меморіаль¬ 
ний обеліск. 
МАТЯШіГУНЯДІ (МаІуаз'Нипуа- 
сіі), Матвій Корвін (23.11 1443, 
Коложвар — 6.IV 1490, Відень) — 
угор. король 1458—90. Проводив 
політику централізації країни. 
Створив постійне військо, за до¬ 
помогою якого успішно відбивав 
натиск Османської імперії. За 
правління М. Г. в результаті вій¬ 
ни з Чехією до Угорщини відійшли 
Моравія і Сілезія (1478). У 1485 
М. Г. здобув Відень. 
МАТЬбЗ (МаїЬіег) Альбер (10.1 
1874, Ла-Брюйєр, деп. Верхня 
Сона — 26.11 1932, Париж) — 
франц. історик демократичного на¬ 
пряму. З 1911 — професор ряду 
ун-тів, з 1926 — Сорбонни. Праці з 
історії Великої французької рево¬ 
люції (присвячені гол. чином со- 
ціально-екон. політиці якобінців, 
діяльності Робесгієра). Видавав 
журнал «Революційні аннали», з 
1924 — «Аннали історії французь¬ 

кої революції». В 20-х рр. перебу¬ 
вав під впливом марксизму. 
Те.і Рос. перек л.— Французская 
рево люди я, т. 1—3. М.— Л.,,1925—ЗО; 
Термидорианская реакция. М.— Л., 
1931. 
Літ.: Лукин Н. Альбер Матьез (1874— 
1932). «Историк-марксист», 1932, >6 3. 

Л. В. Таран. 
МАУЗЕР — ручна стрілецька вог¬ 
непальна зброя. Конструкції зброї 
системи М. розробили 1896 нім. 
винахідники, власники збройового 
з-ду брати Маузер (звідси й назва). 
Гвинтівки й пістолети системи М. 
були на озброєнні армій ряду кра¬ 
їн. У Росії найбільш відомий 
7,63-мм автоматичний пістолет- 
маузер. 
МАУЛАНА-ЗАД£ (Мавляна-за- 
де; рр. н. і см. невід.) — один з 
керівників повстання сербедарів 
у Самарканді 1365—66, спрямова¬ 
ного проти гноблення монг. і місце¬ 
вих феодалів. Представляв інтере¬ 
си поміркованого крила повстан¬ 
ців. У 1385 разом з Абу Бекр Ке- 
леві очолив оборону Самарканда 
проти кочовиків з Моголистану. 
Чварами, що почалися після пере¬ 
моги над завойовниками між лі¬ 
вим крилом повстанців і помірко¬ 
ваним табором, скористалися емі¬ 
ри Хусейн і Тімур, які придушили 
повстання. М. було по-зрадницько- 
му схоплено, дальша доля його 
невідома. 
МАУЛенОВ Сирбай (н. 17.ІХ 
1922, сел. Тургай, тепер Джангіль- 
динського р-ну Тургайської обл.) — 
казах, рад. поет. Член КПРС з 
1944. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1937. 
Автор книг «Голос степів» (1949), 
«Огні гори Магнітної» (1952), 
«Листя горить» (1964), «Дощ квіт¬ 
ня» (1967), «Червона береза» 
(1969), «Світло блискавок» (1973), 
«Вогонь і вода» (1975), «Я і ти» 
(1977), «Зелені зірки» (1978) та 
ін., в яких оспівує натхненну пра¬ 
цю рад. людей, дружбу народів, 
боротьбу за мир. Перекладач тво¬ 
рів Т. Шевченка, присвятив йому 
вірші «Україна» і «Шевченко на 
Яїку» (обидва — 1954). Нагород¬ 
жений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, «Знак Пошани», 
медалями. 
Те.? Рос. перек л.— Избранное. 
Стихотворения. М., 1979. 

Б. І. Іскаков. 
МДУНА-КЕА — згаслий вулкан 
на о. Гавайї в Тихому ок. Заввиш¬ 
ки 4202 м (найвища вершина в 
Полінезії). Кратер зруйнований. 
Вершина майже весь час вкрита 
снігом. На схилах — тропічні ліси, 
савани. Плантації ананасів, цук¬ 
рової тростини, бананів, кавового 
дерева. 
МАУНА-ЛоА — діючий вулкан 
на о. Гавайї в Тихому ок. Вис. 
4170 м. Його підводний цоколь 
лежить на глиб. бл. 4500 м і має 
діаметр бл. 150 км. У кратері є 
озеро фонтануючої лави, яка під 
час вивержень переливається че¬ 
рез край. На схилах — подекуди 
тропічні ліси й савани. Плантації 
тропічних культур. Національний 
парк. Вулканологічна станція. 
Останнє сильне виверження було 
1950. 
М АУР ЕР (Маигег) Георг Людвіг 
фон (2.XI 1790, Ерпольцгайм, 
поблизу м. Дюркгайма — 9Л7 1872, 
Мюнхен) — нім. історик. З 1826 — 
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МАФІЯ 
професор Мюнхенського ун-ту. В 
1832—34 — один з регентів при 
грец. королі Оттоні Баварському, 
в лютому — листопаді 1847 — фак¬ 
тичний глава уряду Баварії. Був 
засновником общинної теорії, до¬ 
вівши наявність марки у давніх 
германців. Основоположники марк¬ 
сизму, вказуючи на велике наук, 
значення теорії М., водночас кри¬ 
тикували за недосконалість і по¬ 
милковість його істор. методу. 
мАУТГАУЗЕН (МаиіЬаизеп) — 
нім.-фашист, концтабір, за 4 км 
від м. Маутгаузена (Австрія), 1938 
—45. Мав 45 філіалів. За час існу¬ 
вання М. у ньому було ув’язнено 
бл. 335 тис. чол., страчено й закато¬ 
вано бл. 122 тис. чол. (у т. ч. понад 
32 тис. рад. громадян; серед них — 
Д. М. Карбишев). У М. діяла ство¬ 
рена комуністами підпільна ан¬ 
тифашист. орг-ція, на чолі якої сто¬ 
яв інтернац. табірний к-т. Активни¬ 
ми учасниками підпілля були рад. 
військовополонені, у т. ч. україн¬ 
ці І. І. Дорошенко, О. Т. Вдовен¬ 
ко, Я. П. Непийвода, В. Р. Буне- 
лик, М. Я. Шинкаренко, В. К. В. Г. Матюк. 
Ковтуненко. 5—7.У 1945 в М. 
відбулося повстання під керівницт¬ 
вом табірного к-ту, внаслідок якого 
табір було визволено від нім. фа¬ 
шистів. Після війни у М. створено 
меморіальний музей. Встановлено 
пам’ятники в’язням — жертвам 
фашизму — громадянам різних 
країн, зокрема закатованим рад. 
громадянам, і пам’ятник Д. М. 
Карбишеву. М. М. Лемещук. 

МАФІЯ [італ. та(£)їїа] — таємна 
централізована бандитсько-терори¬ 
стична організація. Виникла на 
о. Сіцілія в кін. 18 — на поч. 19 ст. 
в результаті об’єднання в єдину 
централізовану орг-цію злочин¬ 
них елементів, яких використову¬ 
вали латифундисти для охорони 
своїх володінь і тероризування П. М. Матюшенко. 
місц. населення. В кін. 19 ст. М. 
почала контролювати організовану 
злочинність США (було зумовле¬ 
но еміграцією з Сіцілії за океан 
частини мафіозі). Застосовуючи 
методи шантажу і насильства, в 
20 ст. М. стала могутньою орг-цією 
злочинного світу (див. Гангсте¬ 
ризм, Організована злочинність), 
вросла в екон. і політ, структуру 
США, інколи використовується ре¬ 
акцією в політ, цілях. Після 2-ї 
світової війни сіцілійська М. фак¬ 
тично поширила свій вплив на всю 
тер. Італії. Амер. орг-ція М. «Ко¬ 
за нбстра» («Наша справа») дедалі 
активніше включається в легальний , 
бізнес — індустрію розваг, бан- Маутгаузен. Пам ят- 
ківську справу, тРоргівРлю. Спроби “ 
- концтаборі. 
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П. І. Махарадзе. 

урядів Італії і США покінчити 
з М. не дали наслідків. 

О. В. Зайчук. 
МАФУСАТЛ — біблійний міфіч¬ 
ний патріарх, який нібито прожив 
969 років. Звідси вираз — Мафу- 
саїлів вік, що означає тривале 
життя, довголіття. 
МАХ (МасЬ) Ернст (18.11 1838, 
Ту рас, тепер Туржані, Чехословач- 
чина — 19.11 1916, Гар, біля Мюн¬ 
хена) — австр. фізик і філософ- 
ідеаліст, один із засновників ем¬ 
піріокритицизму. Закінчив Ві¬ 
денський ун-т, з 1861 — його при¬ 
ват-доцент. У 1867—95— професор 
фізики і ректор нім. ун-ту в Пра¬ 
зі, в 1895—1901 — професор філо¬ 
софії Віденського ун-ту. Продов¬ 
жуючи суб’єктивно-ідеалістичну 
традицію Дж. Берклі, Д. Юма, М. 
вважав речі « комплексами відчут¬ 
тів», причому відчуття розумів 
як «нейтральні елементи досвіду», 
які залежно від роду встановлюва¬ 
них пізнаючим суб’єктом зв’язків 
між ними виступають то як фізич¬ 
ні, то як психічні. Завдяки такому 
підходу, за М., нібито знімається 
проблема матерії і свідомості. По¬ 
няття М. визначав як символи 
комплексу відчуттів. Завданням 
науки вважав описування по¬ 
рядку і послідовності відчуттів 
за принципом «економії мислен¬ 
ня» (пізнання з найменшою ви¬ 
тратою зусиль мислення). «Еко¬ 
номію мислення» М. проголошував 
осн. характеристикою пізнання вза¬ 
галі і вважав окремим випадком 
біологічно корисних процесів, здій¬ 
снюваних людством з метою при¬ 
стосування до умов життя. М. 
справив значний вплив на станов¬ 
лення і розвиток філософії неопо¬ 
зитивізму. Суб’єктивно-ідеаліс¬ 
тичну філософію М. піддано ни¬ 
щівній критиці в праці В. І. Леніна 
* Матеріалізм і емпіріокрити- 
цизм>. Як фізик відомий дослід¬ 
женнями в галузі оптики і акусти¬ 
ки (див., напр., Маха принцип, 
Маха число). 
МАХА (МасЬа) Карел Гінек (16. 
XI 1810, Прага — б.ХІ 1836, м. 
Літомержице) — чес. поет. Пред¬ 
ставник революц. романтизму. Осн. 
твори — поема «Травень» (1836), 
повісті «Кршивоклад» (1834), 
«Цигани» (1835). Поезія М. про¬ 
йнята духом бунтарства, настроями 
розладу особистості з суспільством, 
дисгармонії між величною при¬ 
родою і обмеженістю людських 
можливостей в умовах соціальної 
нерівності. Творчість його мала 
значний вплив на чес. поезію 19 ст. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. К., 1964; [Вірші]. 
В кн.; Слов’янське небо. Львів, 
1972; [Вірші]. В кн.: Співець. К., 
1972; Рос. перек л.— Избранное. 
М.і 1960. В. І. Шевчук. 
МАХА БАНДУЛА (Бандула; бл. 
1780 — 1.ІУ 1825, м. Дануб’ю) — 
бірм. полководець. На початку 
20-х рр. 19 ст. очолював походи 
в князівство Ассам, в результаті 
яких його було приєднано до Бір¬ 
ми. Під час 1-ї англо-бірм. війни 
(див. Англо-бірманські війни 19 
століття) здобув ряд перемог над 
англійцями. Загинув під час за¬ 
хисту м. Дануб’ю. 
мАха прйнцип — гіпотеза, за 
якою інертна маса будь-якого 
тіла зумовлена його гравітаційною 
взаємодією з рештою тіл Всесвіту. 

Висунув 1883 Е. Мах. За М. п., 
зокрема, сили інерції, що виника¬ 
ють у прискорених системах від¬ 
ліку, зумовлені гравітаційною 
взаємодією. В основі М. п. лежить 
припущення, що не лише рівномір¬ 
ний прямолінійний, а й будь-який 
прискорений рух тіла є відносним, 
тобто може бути визначеним лише 
відносно ін. тіл Всесвіту. М. п. 
відіграв значну евристичну роль 
при побудові А. Ейнштейном заг. 
відносності теорії. Проте згодом 
виявилося, що осн. рівняння й фіз. 
зміст цієї теорії не задовольняють 
М. п., і Ейнштейн висловив кри¬ 
тичні зауваження щодо нього. В 
сучас. теор. працях, зокрема з 
космології, робляться спроби ви¬ 
користати М. п. у різних модифі¬ 
кованих формах, проте питання 
про правильність М. п. у тій чи ін. 
формі залишається поки що від¬ 
критим. 
Літ.: Зельдовия Я. Б., Новиков И. Д. 
Строение и аволюция Вселенной. М., 
1975. П. І. Фомін. 
мАха чистій, М-число — харак¬ 
теристика течії газу; дорівнює від¬ 
ношенню швидкості течії V до 
швидкості звуку а у тій самій точ¬ 
ці потоку: М =■ о/а. М. ч.— один 
з осн. критеріїв подібності в аеро¬ 
динаміці у випадках, коли не мож¬ 
на нехтувати стисливістю газу. 
Залежно від величини М розрізня¬ 
ють дозвукову (М < 1), звукову 
(М = 1), надзвукову (М > 1) та 
гіперзвукову (М ^ 5) течії. Назва¬ 
но ім’ям Е. Маха. 
« М АХ А БХ А Р АТА » (санскр. — 
«Оповідь про великих Бхарата») — 
давньоінд. епос. Початки створен¬ 
ня «М.» відносять до 2-ї пол. 2-го 
тис. до н. е. Осн. частина заверше¬ 
на в 4—5 ст. н. е. Складається з 
18 книг. Містить багато творів епіч¬ 
ного, міфологічного, релігійно-фі- 
лос., істор. змісту. Серед них — 
«Оповідь про Раму», «Повість про 
Шакунталу», філос. поема «Бха- 
гавадгіта» тощо. Мала значний 
вплив на творчість Калідаси, Бха- 
си, Ашвагхоші та ін. давніх інд. 
поетів. В Європі стала відомою 
з кін. 18 ст. В СРСР 1950—76 рос. 
мовою «М.» перекладали В. І. 
Кальянов, Б. Л. Смирнов. «М.» 
вивчав і досліджував І. Франко, 
якому належать переклади укр. 
мовою її окремих частин — «Ману 
і потоп світу», «Сунд і Упасунд», 
«Сакунтала», «Смерть Гідімба», 
а також вільні переробки кількох 
легенд. Деякі уривки з «М.» пе¬ 
реклав П. Г. Ріттер. 
Видання: Рос. перек л,— Маха- 
бхарата.— Рамаяна. М., 1974; Три ве¬ 
ликих сказання древней Индии. М., 
1978. 
Літ.: Ильин Г. Ф. Старинное индий- 
ское сказание о героях древности «Ма- 
хабхарата». М., 1958. 

Ю. В. Покальчук. 
махАївщина — дрібнобурж., 
анархістська, ворожа марксизмові 
течія, представники якої пропагу¬ 
вали зневажливе ставлення до ін¬ 
телігенції, особливо до революцій¬ 
ної, розпалювали ворожнечу між 
інтелігенцією і робітн. класом, 
прагнули відвернути робітників 
від теорії марксизму і революц. 
боротьби. Виникла в Росії в кін. 
19 ст. Назву дістала за ім’ям її 
ідеолога польс. соціал-демократа 
В. К. Махайського (1867—1926), 
який пізніше скотився до анархо- 

синдикалізму. Окремі групи ма- 
хаївців діяли 1901—07 в Бялисто- 
ці, Катеринославі, Одесі, Варшаві, 
Петербурзі та ін. містах. М. не 
користувалася популярністю серед 
робітників. Комуністична партія 
вела рішучу боротьбу проти М., 
окремих її проявів у роки соціа¬ 
лістичного будівництва. 
МАХАЙ РбДУС, махайрод, шаб- 
лезубий тигр (МасЬаігосіиз) — ви¬ 
мерлий рід хижих ссавців ро¬ 
дини котячих. Довж. тіла до¬ 
сягала 3 м. Мали великі сплю¬ 
щені кинджаловидної форми верх¬ 
ні ікла, якими проколювали і 
розрізали товсту шкіру та м’язи 
великих тварин (носорогів, масто¬ 
донтів та ін.). Жили М. в неоге¬ 
новий період у Європі, Африці, 
Азії. їх рештки знайдено, зокрема, 
в пізньоміоценових і пліоценових 
відкладах Одес. та ін. пд. облас¬ 
тей України. Споріднені з М. фор¬ 
ми жили у Пн. Америці. 
МАХАЛАНбБІС Прасанта Чан- 
дра (29. VI 1893, Калькутта — 
27.VI 1972, там же) — індійський 
статистик, економіст, іноземний 
член АН СРСР (з 1958). Навчався 
в Калькуттському (1912) та Кем- 
бріджському (1915) університетах. 
У 20-х рр.— професор фізики в од¬ 
ному з коледжів Бенгалії. В 1931 
очолив створений ним Інд. статис¬ 
тичний ін-т. З 1947 займався наук, 
розробкою вузлових проблем бу¬ 
дівництва нац. економіки, брав 
активну участь у розробці п’яти¬ 
річних планів Індії. Виступав за 
проведення індустріалізації Індії 
на основі прискореного розвитку 
держ. сектора і централізації мате¬ 
ріальних ресурсів і коштів у ру¬ 
ках д-ви поряд з розвитком дрібно¬ 
го підприємництва. Прихильник 
проведення агр. реформ і кооперу¬ 
вання в с. г. Відіграв значну роль 
у розвитку екон. і наук, зв’язків 
Індії з СРСР. 
МАХАМБЄТ УТЕМГСОВ (1804, 
місцевість Бекетай, тепер Урдин- 
Ського р-ну Уральської обл. — 
20.Х 1846, місцевість Караой, тепер 
Махамбетського р-ну Гур’євської 
обл.) — казах, поет. Брав активну 
участь в сел. повстанні, очолювано¬ 
му нар. героєм Ісатаєм Таймано- 
вим. Після його загибелі М. У. 
знову намагався підняти повстан¬ 
ня. Убитий ханськими найманця¬ 
ми. Збереглося бл. 40 пісень і поем 
М. У., осн. тема яких — протест 
проти соціального і національного 
гніту, боротьба народу проти гно¬ 
бителів. 
Те.9 Рос. перек л.— Стихи. Ал- 
ма-Ата, 1957. Б. І. Іскаков. 

махарАдзе Пилип ІЄСІЙОВИЧ 
[9 (21).III 1868, с. Шемокмеді, те¬ 
пер Махарадзевського р-ну Гру з. 
РСР — 10.ХІІ 1941, Тбілісі] - 
учасник боротьби за владу Рад на 
Кавказі, рад. держ. і парт. діяч. 
Член Комуністичної партії з 1903. 
Н. в сім’ї священика. В революц. 
русі з 1891. В 1903 — член Кавказ, 
союзного к-ту РСДРП. Учасник 
революції 1905—07 на Кавказі. В 
1911—13 вів революц. роботу в Дон¬ 
басі. В 1917 — один з організато¬ 
рів Тифліської Ради робітн. депу¬ 
татів, член Кавказ, крайового к-ту 
РСДРП(б). У 1918 — на підпільній 
парт, роботі в Грузії. В 1921 — го¬ 
лова Ревкому Грузії, з 1922 — го¬ 
лова ЦВК Груз. РСР, 1929—30 - 
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голова РНК Грузії. З 1931 — голо- лень богів, поняття нірвани ототож- МАХНЕНКО Володимир Івано¬ 
ва ЦВК ЗРФСР та ЦВК Груз. нюється з раєм. Осн. філос. школи вич (н. 27.X 1931, Черкаси) — укр. 
РСР; з 1938 — голова Президії М-— йогачара, мадх’яміка. З М. рад. вчений у галузі зварювання 
Верховної Ради Груз. РСР і заст. пов’язаний розвиток тантристських металів і спеціальної металургії, 
голови Президії Верховної Ради вчень йоги (див. Тантризм). М. чл.-кор. АН УРСР (з 1978). Член 
СРСР. На XV з’їзді ВКП(б) оби- поширена в Китаї, Японії, Тібеті, КПРС з 1977. Закінчив (1955) 
рався членом ЦКК. Нагороджений Кореї, певною мірою в Монголії Одеський ін-т інженерів мор. фло- 
орденом Леніна і орденом Тру до- та ін. країнах Азії. Скрізь має ту (1960—64 викладав у ньому), 
вого Червоного Прапора ЗРФСР. нац. риси. працював (до 1960) на судноремон- 
махарАштра — штат на Зх. МАХДЖУБ Абд аль-Халік (Аб- тному з-ді в Архангельську. З 
Індії. Пл. 308 тис. км2. Нас. 55,2 дель Халек) Махджуб Осман (23. 1964 — в Ін-ті електрозварювання 
млн. чол. (1975). Адм. ц.— м. IX 1927, Омдурман — 28.VII 1971, ім. Є. О. Патона АН УРСР. Осн. 
Бомбей. Узбережну частину тери- Хартум)—діяч комуністичного ру- дослідження стосуються фіз. явищ 
торії займає вузька низовина (Кон- ху Судану. В 1946 вступив до Ка- у металах при зварюванні і в про- 
канський берег), далі простяга- їрського ун-ту. Брав участь у цесах спец, металургії, проблем 
ються невисокі хребти Зх. Татів, комуністичному і нац.-визвольно- виникнення зварювальних напру- 
Сх. частина М. розташована в ме- му русі Єгипту. Після повернення жень і деформацій, їхнього впливу 
жах плоскогір’я Декан. На схилах на батьківщину взяв участь у ді- на несучу здатність елементів звар- 
гір поширені вічнозелені тропічні яльності Суданської КП (СКП). них конструкцій тощо, 
ліси. За розвитком пром-сті М. З 1949 — ген. секретар ЦК СКП. МАХН<3 Нестор Іванович (1889— 
займає одне з провідних місць в В 1958 — ген. секретар легальної 1934) — ватажок контрреволюцій- 
Індії, проте основою економіки прогрес, партії Антиімперіалістич- них анархістсько-куркульських 
є с. г. Вирощують гол. чин. зернові ний фронт (ств. 1953). В 1968—69 банд на Україні 1918—21. Тричі 
культури — джовар, пшеницю, рис; — депутат Установчих зборів. Не укладав угоду про спільні дії з 
з технічних — бавовник (за збо- раз зазнавав переслідувань і ареш- рад. командуванням і тричі зрад- 
ром — 1-е місце в країні), арахіс, тів. Звинувачений у причетності жував. Після розгрому махнов- 
льон, цукр. тростину. Добувають до спроби групи лівих офіцерів щини 1921 втік за кордон, де про- 
марганцеву руду та вугілля. Про- здійснити 1971 держ. переворот і довжував антирад. діяльність, 
ві дна галузь пром-сті — бавовняна, за вироком військ, трибуналу стра- МАХНОВЩИНА — антирадянсь- 
Розвинуті також вироби, шовку чений. Автор праць з питань ко- кий анархо-куркульсько-селянсь- 
(у т. ч. штучного), вовняних тка- муністичного і нац.-визвольного кий рух на Україні 1918—21, очо- 
нин. Підприємства маш.-буд., хім. руху в країнах Африки. люваний Н. І. Махном, різновид 
(барвники, штучне волокно, фарм. МАХЙНДРА БІР БІКРАМ ШАХ дрібнобуржуазної контрреволюції, 
засоби), нафтохім., харчосмакової Д&ВА (11.VI 1920, Катманду — Виник навесні 1918 в Таврії та на Махорка сорту Хмелів¬ 
ку кр., маслоробної, борошномель- 31.1 1972, там же)—король Непалу Катеринославщині. Далі поширив- ка 125-с. 
ної) пром-сті. Гол. пром. центр — 1955—72. Покінчив з віковою ізо- ся на значній частині України. 
Бомбей. Поблизу Бомбею, у Тром- ляцією Непалу від зовн. світу. Соціальною базою М. було кур- 
беї,— перший в країні атомний В 1960 розпустив парламент і уряд, кульство, заможне селянство, де- 
реактор. У Тарапурі працює пер- За його правління 1962 прийнято класовані елементи. Іноді, коли 
ша в Індії АЕС. нову конституцію, яка закріпила Махно лавірував і заявляв про 
МАХАЧКАЛА (до 1922 — Пет- т. з. панчаятську систему (див. визнання Рад. влади, його під- 
ровськ-Порт) — столиця Дагестан- Непал). Країна за правління М. тримували відносно широкі верєт- 
ської АРСР. Розташована у перед- проводила політику неприєднання ви селянства. Центром М. було 
гір’ях Великого Кавказу. Порт на до військ, блоків. У 1958 М. відві- с. Гуляйполе (тепер місто, адм. 
зх. узбережжі Каспійського м. дав СРСР з держ. візитом. центр Гуляйпільського р-ну Запо- 
Залізнична станція, аеропорт. 261 МАХІЗМ — у вузькому розумій- різ. обл.). На початку лютого 1919, 
тис. ж. (1980). Поділяється на ні — філос. концепція австр. фі- коли рад. війська підійшли до 
2 міські райони. Засн. 1844 як зика і філософа Е. Маха. У ши- району дій М., рад. командування 
військ, укріплення Петровське, рокому розумінні — суб’єктивно- в умовах гострої нестачі бойових 
1857 перейменоване на місто Пет- ідеалістичний напрям у філософії й сил визнало за можливе ви користа- 
ровськ-Порт. С.-д. орг-ції виникли методології науки поч. 20 ст., який ти для боротьби проти денікінців 
1904. Робітники міста брали участь розробляли в своїх працях Е. загони махновців (6 тис. чол.). 
у революції 1905—07. Рад. владу Мах, Р. Авенаріус та ін. Те саме, їх було об’єднано в бригаду під 
встановлено 1 (14).ХІІ 1917. З що й емпіріокритицизм. командуванням Махна, що ввій- 
1923 — столиця Даг. АРСР. Місто МАХМУД II (МаЬшиІ II ; 20.VII шладоскладу Задніпровської д-зії. 
перейменовано на честь революц. 1784 — 1 .VII 1839, Стамбул) — В штабі і командному складі бри- 
діяча Дагестану Махача Дахадає- султан Османської імперії 1808— гади переважали ватажки анархіс- 
ва. В місті — підприємства маш.- 39. Провів ряд реформ, спрямова- тів і лівих есерів, які перешкоджа- 
буд., металообр. (вироби, генера- них на подолання феод, роздроб- ли перетворенню своїх загонів на 
торів, електрозварювального устат- леності, створення централізова- регулярні частини Червоної Армії, 
кування, обладнання для хім. і ного держ. і адм. апарату (лікві- Куркульсько-анархістська агіта- 
харч. галузей), хім., легкої та дував корпус яничарів, створив ція супроводилась терором проти 
харч, (рибна, консервна, винороб- регулярну армію, знищив військ.- комуністів. Махно практично са- 
на) пром-сті. Вироби, буд. матері а- ленну систему та ін.). Проте ці ботував накази рад. командування, 
лів. Поблизу М.— видобування реформи не усунули корінних при- В травні 1919, під час наступу де- 
нафти. Нафтопроводи: М.— Гроз- чин занепаду імперії. Піднесення нікінців, бригада Махна самовіль¬ 
ний, Ізбероаш — М.; газопровід антитур. нац.-визвольного руху на но залишила фронт і почала від- 
М.— Дербент. Балканах і рос.-тур. війна 1828— криту боротьбу проти Рад. влади, 
у м.— Дагестанський філіал АН 29 привели до незалежності Греції, 8.VI 1919 Рад. влада оголосила 
СРСР, Дагестанський універси- автономії Сербії, Молдови і Вала- ватажків М. поза законом. Мах- 
тет імені В. І. Леніна, політех., хії. За М. II посилилася залеж- новські банди громили місц. Ради, 
с.-г., мед., пед. ін-ти, 9 серед, спец, ність імперії від європ. держав, нападали на частини Червоної 
навч. закладів. Театри: Кумиць- - Армії. Після загарбання України 
кий муз.-драм., Рос. драм., ляльок, Махачкала. Панорама частини міста. Денікінцями Махно у вересні 

---А/Т-«V . ..пплп..пп...і.иі 1 01 О ПІП ТТППТ.1І ТТ ТІ V АлтІ/ЧП 1 ТІїІ лармонія. Музеї: краєзнавчий 
та образотворчих мистецтв. 
МАХАОНА (санскр.— велика ко¬ 
лісниця, широкий шлях спасіння) 
— один з двох (поряд з хінаяною) 
гол. напрямів буддизму, що офор¬ 
мився в самостійну течію протягом 
1—2 ст. н. е. В М. проголошується 
можливість «спасіння» поряд з 
чернецями й мирян, віруючі за¬ 
кликаються до місіонерства. Для 
М. характерні культи багатьох 
будд і численних бодісатв — вті- 

1919 вів проти них бойові дії. 
На той час «армія» Махна налічу¬ 
вала ЗО—50 тис. чол. Після виз¬ 
волення рад. військами більшої 
частини України від дені кінців 

р чимало махновців перейшло на бік 
Г Червоної Армії. В січні 1920 рад. 

командування запропонувало Мах- 
нові направити його частини на 
зх. фронт проти військ бурж.-по¬ 
міщицької Польщі. Махно відмо¬ 
вився виконати наказ і відновив 
боротьбу проти Рад. влади. В кін. 
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П. С. Махота. 

Махтумкулі. 

Л. В. Мацієвська. 

І. К. Мацуревич. 

вересня, коли врангелівці захопи¬ 
ли Пн. Таврію, Махно погодився 
взяти участь у збройній боротьбі 
проти врангелівщини. Але після 
розгрому Врангеля він продовжу¬ 
вав боротьбу проти Рад. влади. В 
грудні 1920 рад. війська розбили 
гол. сили М. Влітку 1921 М. було 
повністю розгромлено. Вирішаль¬ 
ну роль у відході селян від М. і 
в її остаточній поразці відіграла 
ленінська зем. і над. політика Ко¬ 
муністичної партії. 
Літ.: Ленін В. І. Промова на Всеро¬ 
сійській нараді політосвіт губернсь¬ 
ких і повітових відділів народної ос¬ 
віти 3 листопада 1920 р. Повне зіб¬ 
рання творів, т. 41; Українська РСР в 
період громадянської війни 1917 — 
1920 рр., т. 2-3. К., 1968-70; Істо¬ 
рія Української РСР, т. 5. К., 1977. 
МАХОВЙК, махове колесо — ста¬ 
леве або чавунне колесо з масивним 
ободом. Встановлюється на веду¬ 
чих валах поршневих двигунів, 
компресорів, насосів та ін. машин, 
щоб забезпечити рівномірність 
обертання вала. М. акумулює 
(нагромаджує) кінетичну енергію 
в період прискорення руху і від¬ 
дає її при сповільненні. В поршне¬ 
вих двигунах М., крім того, дає 
змогу поршню долати крайні по¬ 
ложення {мертві точки). В інер¬ 
ційних двигунах нагромаджена ма¬ 
ховиком енергія використовується 
для привода машини (див. Жиро¬ 
бус). 
МАХОРІН Костянтин Єпіфанович 
(н. 13.VIII 1928, Дніпропетровськ) 
— укр. рад. вчений у галузі газо- 
техніки і переробки палива, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1972). Член 
КПРС з 1955. Закінчив (1950) 
Дніпроп. металург, ін-т, працював 
на металург, з-ді в Дніпропетровсь¬ 
ку. З 1950 — в Ін-ті газу АН УРСР 
(1961—77 — заст. директора). Осн. 
праці — з моделювання процесів 
переробки палива і газу, високотем¬ 
пературної термохім. обробки дріб¬ 
нозернистих матеріалів у газовому 
шарі, хім. переробки вуглеводне¬ 
вих газів і вуглецевих матеріалів. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медаллю. 
МАХбРКА (ї^ісоїіапа гизііса) — 
однорічна рослина роду тютюн 
родини пасльонових. Стебло пря¬ 
ме, округле або ребристе, роз¬ 
галужене, заввишки 40—120 см. 
Листки овальні, округло-серцевид¬ 
ні, зморшкуваті, по 10—20 на одній 
рослині; містять 2—5% і більше 
нікотину, багато органіч. к-т (ли¬ 
монної, яблучної та ін.). Квітки 
двостатеві, жовто-зелені або кремо¬ 
ві, зібрані у волоть. Плід — ко¬ 
робочка. Походить М. з Пд. Амери¬ 
ки. Вирощують її як тех. куль¬ 
туру в СРСР (у т. ч. на Україні), 
Польщі, Угорщині, Алжірі, Туні¬ 
сі, Індії та ін. З М. виготовляють 
курильний і нюхальний тютюн, 
препарати для боротьби з шкідни¬ 
ками с.-г. культур і тварин, добу¬ 
вають нікотин. На Україні райо¬ 
новані (1981) сорти: Високоросла 
зелена 317, Малопасинкова 2, Ма- 
лопасинковий Пехлець 4, Малопа¬ 
синкова 10, Хмелівка 125-с. Іл. 
с. 413. 
МАХбТА Петро Семенович (н. 
15.XII 1920, с. Привільне, тепер 
Солонянського р-ну Дніпропет¬ 
ровської обл.) — новатор у мета¬ 
лургійній промисловості, стале¬ 
вар, Герой Соціалістичної Праці 

(1958). Член КПРС з 1943. З 1946 
працював на Дніпропетровському 
металург, з-ді ім. Г. І. Петровсь- 
кого підручним сталевара, сталева¬ 
ром, з 1973 — пом. майстра марте¬ 
нівського цеху. Одним з перших на 
з-ді застосував метод швидкісного 
сталеваріння. На XXI і XXII з’їз¬ 
дах Компартії України обирався 
членом ЦК. Депутат Верховної Ра¬ 
ди УРСР 5—6-го скликань. Наго¬ 
роджений орденами Леніна, Черво¬ 
ної Зірки, медалями. В. М. Чернов. 

МАХРОВА ТКАНЙНА, петель¬ 
на тканина — лляна або бавовняна 
тканина, що її поверхня вкрита з 
одного чи двох боків ворсом з пе¬ 
тель, утворених нитками основи. 
М’яка, дооре вбирає вологу. З М. 
т. виготовляють рушники, купаль¬ 
ні простирадла, халати тощо. 
МАХРбВІСТЬ КВГТКИ — знач¬ 
не збільшення кількості пелюсток 
у квітці. М. є наслідком перетво¬ 
рення тичинок (напр., у троянд) 
або маточок (напр., у конюшини) 
на пелюстки чи (рідше) — розщеп¬ 
лення кожної пелюстки (напр., у 
фуксії) або тичинки (напр., у дея¬ 
ких гвоздичних) на кілька, утво¬ 
рення додаткових пелюсток у про¬ 
міжках між звичайними пелюстка¬ 
ми й тичинками (напр., у тюльпа¬ 
нів). Розрізняють неповну та пов¬ 
ну М. к.; в разі останньої всі ма¬ 
точки й тичинки перетворюються 
на пелюстки. У складноцвітих 
М. к. є наслідком перетворення 
трубчастих квіток на язичкові 
(напр., у айстр). Сорти і форми 
рослин з повними, або махрови¬ 
ми, квітками у квітництві штучно 
створюють шляхом гібридизації 
або зміни умов вирощування. Пов¬ 
ну чи часткову М. к. можуть 
спричинити також деякі хвороби і 
шкідники. 
М АХТУ М КУЛІ (псевд.— Фрагі; 
1733, с. Хаджіговшан, тепер Ка¬ 
ра-Калинсь кого р-ну Красноводсь- 
кої обл. Туркм. РСР — 1793, там 
же) — туркм. поет, родоначальник 
туркм. л-ри. До нас дійшло 
понад 10 тис. рядків поезій М. 
У віршах «От часи», «Шукає», 
«У багатьох життя» висловив про¬ 
тест знедолених мас проти феод.- 
байського гноблення та експлу¬ 
атації. Писав патріотичні твори 
(«Наставляння», «Нашестя», «За¬ 
клик»), вірші про кохання («При¬ 
йди на побачення», «Закоханій», 
«Володарка» та ін.), поезії про зви¬ 
чаї, взаємовідносини людей («Ме¬ 
чем і словом», «Не вічний ти» та 
ін.). Твори М. поширювалися у 
списках та усній передачі співців. 
Вперше опубліковані 1842. Укр. 
мовою вірші поета перекладали 
П. Тичина, В. Сосюра, М. Рильсь¬ 
кий, Л. Первомайський, В. Бичко. 
Образ М. змальовано у творах 
Я. Шпорти — «Слово про Махтум- 
Кулі», «Кеміне сміється». 
Те.: Рос. перек л.— Избранное. 
М., 1960; Избранная лирика. Таш- 
кент, 1977. А. Улугбердиєв. 
МАХФУЗ Нагіб (н. 24.XII 1911, 
Каїр) — єгип. письменник. На- 
прикін. 30-х рр. виступив з істор. 
романами, в 40-х рр. написав реа¬ 
лістичні романи з життя дрібної 
каїр. буржуазії «Новий Каїр» 
(1945), «Хан аль-Халілі» (1946), 
«Провулок Мідакк» (1947), «По¬ 
чаток і кінець» (1949). У 1956— 
57 видано трилогію «Бейн ал-Кас- 

рейн», «Каср аш-Шаук» та «Ас 
Суккарія». Оповідання й повісі 
60-х рр. та романи «Базікання на, 
Нілом» (1966), «Пансіон Мірамар 
(1967) — про політ, події в Єгшп 
та араб, світі. Автор романі 
«Дзеркала» (1972), «Аль-Карнак 
(1974), зб. новел «Оповіді нашог 
кварталу» (1975), п’єс. 
Те.: Рос. перек л.— Вор и собаки 
М., 1965; Осенние перепела. М. 
1965; Зеркала. М., 1979. 
Літ.: Коцарев Н. К. Нагиб Махфуг 
В кн.: Писатели Египта. М., 1975 

Ю. М. Кочубеі 
МАЦАЛЬЦЯ — рухливі вирості 
тіла ряду безхребетних тварин. Т 
саме, іцо й щупальця. 
МАЦЄИ з Мехова (Матвій з Ме 
хова; Масіе] 2 Міеспо\уа; справ» 
ім’я — Мацей Карпіго; 1457, Ме 
хув, тепер місто Краківськог 
воєводства ПНР — 8.IX 1523, Кра 
ків) — польс. історик і географ 
З 1485 — професор, 1501—19 - 
ректор Краківського ун-ту. Ав 
тор праць «Трактат про дві Сар 
матії» (1517) та «Польська хроні 
ка» (1519). Праці М., особливі 
«Трактат», містять цінні відомосі 
з історії, географії та етнографі 
Росії, України, Білорусії, Криму 
Поволжя, Уралу. В 16 ст. «Трак 
тат» був одним з головних дже 
рел вивчення Росії в Західнії 
Європі. 
МАЦЕЙбВСЬКИЙ (Масіеіо\?5 
кі) Вацлав Олександр (1793 - 
9.ІІ 1883, Варшава) — польс 
історик культури, права і літера 
тури. В 1818—31 — професор Вар 
шавського ун-ту. Гол. істор. праці 
«Історія слов’янського законодав 
ства» (т. 1—4, 1832—35), «Польщі 
і Русь до першої половини 17 ст... 
(т. 1—4, 1842), «Первісна історій 
Польщі і Литви» (1846). У свої: 
творах на основі порівняльно-істор 
методу проводив ідею єдності сло 
в’ян. Досліджуючи звичаєве пра 
во українського і російськогі 
народів, М. довів подібністі 
його розвитку. 
МАЦЕРАЦІЯ (лат. тасегаїіо - 
вимочування, розмочування) - 
процес роз’єднання клітин у рос 
линних і тваринних тканинах 
Відбувається внаслідок руйну 
вання міжклітинної речовини 
яка скріплює клітини. М. у рос 
лин буває, напр., при достиганн 
й зберіганні соковитих плодів, ; 
тваринних організмів — при три 
валому перебуванні тканин у воді 
М. використовують для виготовлен 
ня анатомічних і гістологічних пре 
паратів (при цьому застосовуют 
воду, розчини лугів, кислот тощо) 
а також при обробці волокнисти: 
рослин (вимочування льону й коно 
пель тощо). 
МАЦЄСТА — бальнеологічний ку 
рорт на Чорноморському узбереж 
жі Кавказу, що входить до склад; 
курортного р-ну Сочі. 
МАЦіЄВИЧ Лев Макарови’ 
[1 (13).І 1877, Олександрівна, те 
пер смт Кіровоградської обл.- 
24.IX (7.Х) 1910, Петербург] - 
вітчизняний корабельний інжене] 
і льотчик. Закінчив (1901) Харків 
технологічний ін-т, брав участь ; 
буд-ві (в Севастополі) броненосці 
«Іоанн Златоуст». Після закін 
чення (1906) Миколаїв, мор. ака 
демії працював у Морському тех 
комітеті (Петербург). Розробиі 
кілька проектів підводних човнів 



протимінних загороджень. Закін¬ 
чив (1910) курси пілотів. Працю¬ 
вав над питаннями теорії і прак¬ 
тики авіації. Створив (1909) про¬ 
ект гідролітака. Загинув під час 
польоту. 
МАЦІЄВСЬКА Лідія Володими¬ 
рівна [прізв. за чоловіком — Море- 
нець; 8 (20).XII 1889, с. Кашперів- 
ка, тепер Тетіївського р-ну Київ, 
обл. — 24.XII 1955, Одеса] — укр. 
рад. актриса, нар. арт. УРСР (з 
1947). Член КПРС з 1945. Вихо¬ 
вувалася в родині М. Л. Кропив- 
ницького. В 1908—18 грала в укр. 
трупі Одес. т-ва тверезості, 1918— 
25 — в Одес. пересувному театрі 
ім. Т. Шевченка. М.— одна з фун¬ 
даторів Одес. театру держдрами 
(з 1927 — Укр. драм, театр ім. 
Жовтневої революції), де працю¬ 
вала (з перервою) 1925—55. Ролі: 
Устя («Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» Старицького), Ганна 
(«Безталанна» Карпенка-Карого), 
Лимериха («Лимерівна» Мирного), 
Ковшик («Калиновий гай» Корній¬ 
чука), Олена Петрич («Любов на 
світанні» Галана), Улита («Ліс» 
О. Островського), Дунька («Лю¬ 
бов Ярова» Треньова), Марселі- 
на («Весілля Фігаро» Бомарше) 
та ін. В 1935—52 викладала в Одес. 
театр, училищі та Харків, театр, 
інституті. Є. С. Хлібцевич. 
МАЦКбВ Федір Пилипович 
[9 (21).ІІ 1897, м. Острогозьк Во¬ 
ронезької губ., тепер Воронезької 
обл. РРФСР — ЗЛІ 1977, Харків] 
— укр. рад. фізіолог рослин, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1948), засл. 
діяч науки УРСР (з 1967). Закін¬ 
чив Харків, с.-г. ін-т (1922). З 
1934 — професор цього ж ін-ту, 
1928—35 — співробітник Харків, 
ін-ту прикладної ботаніки (пізні¬ 
ше — Н.-д. ін-т рослинництва), 
1949—57 — Ін-ту генетики і селек¬ 
ції АН УРСР, 1957—61 — Укр. 
н.-д. ін-ту рослинництва, селекції 
і генетики у Харкові. Праці М. 
присвячені питанням фізіології 
розвитку і мінерального живлення 
с.-г. рослин (зокрема, позакорене¬ 
вого живлення), вивченню явищ 
фотоперіодизму, гібридизації то¬ 
що. Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
МАЦКДВІЧЮС (Мацкевич) Анта- 
нас [2 (14).VI 1828, с. Моркяй, 
тепер Кельмеського р-ну Лит. 
РСР — 16 (28).ХІІ 1863, Каунас] — 
революц. демократ, один з керів¬ 
ників селянського повстання 1863 
в Литві (див. Польське повстання 
1863—64). З дворян. Навчався у 
Київ, ун-ті. Закінчив Київ, духов¬ 
ну семінарію (1853). Виступав за 
об’єднання визв. боротьби лит., 
польс. і білорус, народів, за лік¬ 
відацію кріпацтва, передачу всієї 
землі селянам. У лютому 1863 
очолив сел. повстанський загін, 
який згодом діяв в об’єднаній пов¬ 
станській армії під командуванням 
3. Сераковського. Після загибелі 
Сераковського М. керував повстан¬ 
ськими загонами в усій Ковен- 
ській губ. 5 (17).ХІІ 1863 царські 
війська схопили М. Згодом був 
страчений. 
МАЦбН Юлій Іванович [1817, 
Рига — 20.XII 1885 (1.1 1886), 
Київ] — вітчизняний патолог і 
терапевт. Закінчив мед. ф-т Дерпт- 
ського (тепер Тартуський) ун-ту 
(1843). В 1854—75 — професор 

мед. ф-ту Київ, ун-ту. Праці М. 
присвячені вивченню захворювань 
нирок та печінки, дослідженню 
змін мікроскопічної будови тка¬ 
нин при запаленні, питанням клі¬ 
нічної діагностики. В 1871—81 — 
голова Товариства київських лі¬ 
карів. Брав участь в організації 
та будівництві першої в Києві 
міської Олександрівської лікарні 
(тепер ім. Жовтневої Революції) і 
був її першим директором (1875— 
85). 
МАЦУЄВ Микола Іванович [4(16). 
II 1894, с. Блистова, тепер Менсь- 
кого р-ну Черніг. обл.— 25.VIII 
1975, Москва] — рос. рад. бібліо¬ 
граф, літературознавець. У 1917 
закінчив Петрогр. ун-т. З 1917 
займався культмасовою і бібліо¬ 
течною роботою на Україні, з 
1923 — бібліографічною і літе¬ 
ратурознавчою в Москві. Друку¬ 
ватися почав 1926. Автор багато¬ 
томних бібліографічних покажчи¬ 
ків «Художня література російсь¬ 
ка і перекладна» та «Радянська 
художня література і критика», 
що охоплюють видання в СРСР 
рос. мовою дожовтн. (рос. і наро¬ 
дів СРСР) та зарубіж. л-ри (1917— 
53), а також твори рад. письменни¬ 
ків і критику (1917—65). В по¬ 
кажчиках відображено і укр. л-ру 
в рос. перекладах і критиці. 
М.— автор праць з книгознавства 
і бібліографознавства. 

Н. Ф. Королевич. 
МАЦУКА Генна дій Харлампович 
(н. 5.IX 1930, с. Приморське До¬ 
нецької обл.) — укр. рад. біохімік, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1976). Член 
КПРС з 1955. Закінчив Київ. вет. 
ін-т (1955). Працював вет. ліка¬ 
рем (1955—59), наук, співробітни¬ 
ком (1962—65), зав. відділом 
(1966—73) Ін-ту біохімії АН УРСР. 
З 1973 — зав. відділом і дирек¬ 
тор Ін-ту молекулярної біології 
і генетики АН УРСР. Праці М. 
присвячені вивченню структури і 
функції транспортних рибонуклеї¬ 
нових кислот (тРНК) і аміно- 
ацил-тРНК-синтетаз тварин; від¬ 
крив явище адаптації цих сполук 
в умовах синтезу білка і вивчив 
неактивні тРНК в тканинах тва¬ 
рин та ін. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». Поемія ім. О. В. 
Палладіна АН УРСР, 1979. 
«МАЦУКДВА СПРАВА» — ан- 
тикомуністична провокація, органі¬ 
зована япон. реакцією 1949—50 
проти активістів профспілок держ. 
залізниць. Приводом стала аварія 
поїзда біля ст. Мацу кава, що 
відбулася через несправність ко¬ 
лії. Япон. влада безпідставно обви¬ 
нуватила в аварії членів компар¬ 
тії та профспілок залізниць. 5 за¬ 
лізничників з 20, притягнених до 
суду, 1950 було засуджено до стра¬ 
ти (під тиском громадськості Верх, 
суд 1959 скасував вирок). У 1963, 
після 14 років боротьби демокра¬ 
тичних сил, обвинувачені були 
визнані невинними. 
МАЦУРЄВИЧ іполит Купріяно- 
вич (січень 1882, с-ще Глуськ, те¬ 
пер Могильовської обл.— 22.VII 
1939) — укр. рад. хімік, акад. 
АН УРСР (з 1939). У 1907 закінчив 
Київ, університет, в якому і пра¬ 
цював. Наукові праці присвяче¬ 
ні дослідженням в галузі органіч¬ 
ного синтезу, зокрема синтезу бета- 
оксикислот, спиртів за реакцією 

Гріньяра, сірчистих похідних 
1, 2,4-триазолу тощо. Важливими є 
праці М., що стосуються семікар- 
базидів ненасичених кетонів. Ви¬ 
вчав також склад смол вітчизня¬ 
них каучуконосів. 
МАЦУДМА — місто в Японії, 
адм. ц. префектури Ехіме. Розта¬ 
шована на Пн. Зх. о. Сікоку. Ву¬ 
зол автомоб. шляхів, залізнич. 
станція. 367,3 тис. ж. (1975). Роз¬ 
винуті машинобудування (вироби, 
двигунів, с.-г. машин), нафто¬ 
хімічна, текстильна (зокрема ба¬ 
вовняна) промисловість. Кустарні 
промисли (тканини, гончарні ви¬ 
роби, папір). 
МАЧАВАРІДНІ Олексій Давидо- 
вич [н. 10 (23). IX 1913, Горі] — 
груз. рад. композитор, нар. арт. 
СРСР (з 1958). В 1936 закінчив 
Тбіліську консерваторію (з 1939 — 
її викладач, з 1963 — професор). 
Твори: опери—«Мати й син» 
(1945), «Гамлет» (1974); балети — 
«Отелло» (1957), «Витязь у тигро¬ 
вій шкурі» (1974); муз. комедія 
«Клоп», 1979; симфонії (1947, 
1973), ораторія «День моєї Бать¬ 
ківщини» (1952), концерт для 
скрипки з оркестром (1950), «П’ять 
монологів» для баритона і симф. 
оркестру на вірші Важа Пшавели 
(1968) та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Державна премія СРСР, 
1951. 
МАЧАДО (Масйасіо) Густаво (н. 
19.VII 1898, Каракас) — діяч вене¬ 
суельського і міжнар. комуністич¬ 
ного руху. Н. в бурж. сім’ї. В 
1919—36, 1937—42 внаслідок пе¬ 
реслідувань за революц. діяль¬ 
ність — в еміграції. Закінчив 
юрид. ф-т Сорбонни. З 1923 — на 
Кубі, брав участь у комуністич. 
русі. В 1926—29 — в Мексіці, був 
ген. секретарем Антиімперіалістич. 
ліги Америки (ств. 1924). Учасник 
нац.-визвольної боротьби ні кара¬ 
ту анського народу під керівницт¬ 
вом А. Сандіно (1928—29). В 1931 
в Парижі вступив до Компартії 
Венесуели (КПВ). З 1936 — член 
ЦК КПВ. У 1945 обраний деп. 
Установчих зборів Венесуели, 
1947—48, 1958—63 та з 1968 — 
деп. парламенту. З 1946 — член 
Політбюро ЦК КПВ. Один із за¬ 
сновників (1948) ЦО КПВ — газ. 
«Трібуна популар» («Народна три¬ 
буна»), її гол. редактор. У 1958— 
70 — нац. секретар ЦК КПВ. З 
січня 1971 — голова КПВ. Не раз 
зазнавав арештів і ув’язнення. 
Нагороджений орденом Дружби 
народів. 
МАЧАДО-і-РУЇС (МасЬасІо у 
Киіг) Антоніо (26.V 1875, Севілья 
— 21.11 1939, Колліур, Франція) — 
ісп. поет, член Королівської ака¬ 
демії (з 1927). У зо. «Поля Касті- 
лії» (1912) звучать соціальні мо¬ 

тиви. Віршовані п’єси «Дон Хуан 
де Маньяра» (1927), «Хуліані- 
льйо Валькарсель» (1928) ство¬ 
рив разом з братом Мануелем. В 
роки нац.-революц. війни 1936— 
39 закликав до боротьби проти 
фашизму. Нобелівська премія, 
1956. 
Те.: Укр. пере к л.— [Вірші]. «Все¬ 
світ», 1961, № 5; «Всесвіт», 1975, Мв 9; 
Рос. перекл.— Избранная лири- 
ка. М., 1969; Избранное. М., 1975. 
Літ.: Григорьев В. П. Антонио Ма- 
чадо. М., 1971. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 
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МАЧАДО-І-РУЇС 

О. Д. Мачаваріані. 

А. Мачадо-і-Руїс. 

2 

Махровість квітки: 
І — повна квітка чайно- 
гібридної троянди; 2 — 
поступове перетворення 
тичинки на пелюстку 
троянди. 
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МАЧЕТЕ 

П. М. Машеров. 

С. М. Машел. 

МАЧЕТЕ (ісп. тасЬеІе) — довгий 
(50 см) ніж для зрубування цукро¬ 
вої тростини. За допомогою М. 
прорубували шлях у заростях ча- 
гарника. Кубинські повстанці ви¬ 
користовували М. як холодну 
зброю проти ісп. колонізаторів у 
визвольних війнах останньої чвер¬ 
ті 19 ст. 
МАЧТЕТ Григорій Олександрович 
[З (15). IX 1852, Луцьк — 14 (27). 
VIII 1901, Ялта] — рос. письмен¬ 
ник. У 1870—72 вчителював на Во¬ 
лині, зблизився з М. Старицьким. 
Брав участь в народницькому ре- 
волюц. русі. Був на засланні (до 
1885). Після заслання жив на Кав¬ 
казі, в Одесі, 1896—1900 — у Жи¬ 
томирі, Києві. Зустрічався з М. 
Коцюбинським, Лесею Українкою. 
Друкувався з 1873. Писав дорож¬ 
ні нариси (зб. «По білому світу», 
опубл. 1889). У творах із Сибір, 
життя («Ми перемогли», «Друга 
правда», обидва — 1884; «Блуд¬ 
ний син», 1887, та ін.) показав 
ненависть народу до гнобителів. 
Деякі твори М. написані на укр. 
матеріалі (роман «І один у полі 
воїн», 1886). Роман «На зорі» 
(1892—93), оповідання «Новий лі¬ 
кар» (1900) — про революціоне¬ 
рі в-народникі в. Автор революц. 
пісні «Последнее прости» («Заму- 
чен тяжелой неволей», укр. пе- 
рекл.— «В неволі скатований лю¬ 
то», 1876). 
Тв.ч Избранное. М., 1958; Укр. 
перекл.- Заклятий Козак. Полта¬ 
ва, 1913; ... І один у полі воїн. К., 
1929. 
МАЧУ-ПГКЧУ — фортеця і святи¬ 
лище інків у Давньому Перу. 
Руїни фортеці біля підніжжя г. 
Мачу-Пікчу за 75 км на Пн. Зх. 
від м. Куско відкрито і дослідже¬ 
но 1911—15. За переказом, форте¬ 
цю збудовано за часів інка Пача- 
кутеке (1438—71), але, можливо, 
що вона виникла ще в доінкський 
час. Після загарбання Перу іспан¬ 
цями була останнім оплотом інків 
(до 1572). Збереглися залишки па¬ 
лацу, храмів, «обсерваторії», жи¬ 
тел знаті, будинків общинників, 
висічені в скелях сходи і тераси. 
МАЧУХІВСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ 
І МОГЙЛЬНИК — археологічні 
пам’ятки 6—5 ст. до н. е. біля 
с. Мачухів Полтавського р-ну Пол- 
тав. обл. Досліджувалися 1923— 
25, 1929 і 1946. На поселенні було 
розкопано зольники, де знайдено 
уламки ліпного посуду, знаряддя 
праці, кістки свійських тварин. По¬ 
ховання, досліджені на могиль¬ 
нику, були в могильних ямах, час¬ 
то з дерев’яним склепом, або на 
рівні грунту без ям. У похованнях 
знайдено глиняний посуд, зброю і 
кінські вуздечки скіфського типу. 
Поселення і могильник належали 
осілому землеробському населен¬ 
ню, яке жило в бас. Ворскли за 
скіфського часу. 
МАШ, квасоля золотиста (РЬа- 
зеоіиваигеиз) — однорічна росли¬ 
на роду квасоля родини бобових. 
Стебло прямостояче, шорстково¬ 
лосисте, 50—100 см заввишки. 
Листки чергові, трійчасті. Квітки 
в китицях, жовті. В культурі по¬ 
шир. в Китаї, Індії та ін. краї¬ 
нах, в СРСР — переважно в Серед. 
Азії та на Далекому Сході. Виро¬ 
щують як харчову й кормову рос¬ 
лину. 

МАШАДУ Д’АСІС (МасЬасіо сіє 
А55І5) Жоакін Маріа (21.VI 1839, 
Ріо-де-Жанейро — 29.IX 1908, 
там же) — браз. письменник. 
Засновник Браз. академії л-ри 
(1896), перший її президент. Твори 
першого періоду мають романтич¬ 
не спрямування. Виступив як зачи¬ 
натель критичного реалізму в браз. 
л-рі. Визнання здобув романом 
«Посмертні записки Браз Кубаса» 
(1881). Таврував антигу манні сть 
бурж. суспільних відносин, проте 
твори часто сповнені гіркоти, зне¬ 
віри в майбутнє людини й людства. 
Автор романів «Кінкас Борба» 
(1891), «Дон Касмурро» (1899), 
збірок коротких новел «Історії 
без дати» (1884), «Окремі сторін¬ 
ки» (1899), «Реліквії старого бу¬ 
динку» (1906). Статті М. д’А. 
спрямовані на захист самобутності 
браз. л-ри. Ю. В. Покальчук. 
МАШЕ/1 (МасЬеІ; Машел Самора 
Мойзес; н. 29.IX 1933) — політ, 
діяч Мозамбіку. З 1962 — член 
Фронту визволення Мозамбіку 
(ФРЕЛІМО). З 1964 очолював бо¬ 
йові загони ФРЕЛІМО у боротьбі 
проти португ. колонізаторів. 
З 1966 —член ЦК ФРЕЛІМО і сек¬ 
ретар департаменту оборони ЦК. З 
1970 — голова ФРЕЛІМО. Після 
проголошення незалежності Мо¬ 
замбіку (1975) — президент краї¬ 
ни. М.— голова Нар. асамблеї, 
глава уряду, головнокоманд. 
збройними силами Мозамбіку. На¬ 
городжений орденом Дружби на¬ 
родів. Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1975—76. 
МАШЕРОВ Петро Миронович 
(26.11 1918, с. Ширки, тепер Сін- 
ненського р-ну Вітеб. обл.— 4.Х 
1980, Мінськ) — рад. держ. і 
партійний діяч, Герой Рад. Сою¬ 
зу (1944), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1978). Член КПРС з 
1943. Н. в сім’ї селянина. В 1939 
закінчив Вітебський пед. ін-т ім. 
С. М. Кірова; працював учителем 
у Россонській серед, школі. З 
поч. Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 один з керівників партизан, 
руху, зокрема з квітня 1942 — 
командир партизан, загону ім. 
Щорса, з березня 1943 — ко¬ 
місар партизан, бригади ім. Ро- 
коссовського, з листопада 1943 — 
перший секретар Вілейського під¬ 
пільного обкому ЛКСМ Білору¬ 
сії. В 1944—46 — перший секретар 
Молодечненського обкому комсо¬ 
молу, 1946—54 — секретар, потім 
перший секретар ЦК ЛКСМ Біло¬ 
русії. В 1954—55 — другий секре¬ 
тар Мінського обкому, 1955—59 — 
перший секретар Брестського об¬ 
кому партії. В 1959—62 — секре¬ 
тар, 1962—65 — другий, з березня 
1965 — перший секретар ЦК Ком¬ 
партії Білорусії. З 1961 — канди¬ 
дат у члени ЦК КПРС, з 1964 — 
член ЦК КПРС. З квітня 1966 — 
кандидат у члени Політбюро ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 

Руїни фортеці Мачу-Пікчу. 

СРСР 3—5-го і 7—10-го скликань; 
з 1966 — член Президії Верховної 
Ради СРСР. Нагород. 6 орденами 
Леніна, ін. орденами та медалями. 
МАШИКУЛҐ (франц. тасЬісои- 
Ііз) — навісні бійниці, розташо¬ 
вані у верхніх частинах стін та веж 
середньовічних укріплень. М. ви¬ 
користовували як елемент архіт. 
декору після втрати їх оборонно¬ 
го значення. 
МАШЙН І МЕХАНІЗМІВ ТЕО¬ 
РІЯ — наука про загальні методи 
дослідження і проектування ма¬ 
шин і механізмів. Грунтується на 
законах механіки твердого і де- 
формівного тіла, гідромеханіки, 
газодинаміки, електротехніки і 
електроніки. В М. і м. т. розрізня¬ 
ють нерозривно пов’язані між со¬ 
бою теорію машин і теорію меха¬ 
нізмів. У теорії машин вивчають 
методи дослідження і проектуван¬ 
ня, що є спільними для машин 
різних галузей техніки. В теорії 
механізмів досліджують переваж¬ 
но властивості, спільні для всіх 
(або певних груп) механізмів не¬ 
залежно від призначення машини, 
приладу або апарата. До М. і м. т. 
належать динаміка машин і меха¬ 
нізмів, кінематика механізмів, 
кінетостатика механізмів і син¬ 
тез механізмів. Особлива увага 
приділяється синтезу систем керу¬ 
вання машинами-автоматами (див. 
Автомат), пов’язаному зі створен¬ 
ням систем програмного керуван¬ 
ня (див. Програмне планування 
і керування). Розроблено адаптив¬ 
ні системи програмного, керування 
і самоналагоджувані системи, в 
яких програма автоматично корек¬ 
тується залежно від зміни процесу. 
Набули розвитку методи оптималь¬ 
ного синтезу механізмів, що дають 
змогу виготовляти найекономічні- 
ші і найпродуктивніші машини, 
а також методи проектування про- 
мисл. роботів. У галузі М. і м. т. 
відомі праці І. І. Артоболевського, 
М. Г. Бруєвича, М. І. Левітського, 
О. П. Малишева, Л. В. Петрокаса, 
Дж. Бенафіта (США), нім. вче¬ 
ного Л. Бурместера. Проблеми 
М. і м. т. досліджують в Ін-ті ма¬ 
шинознавства АН СРСР (Москва), 
Механіки інституті АН УРСР 
тощо. М. і м. т. разом з опо¬ 
ром матеріалів, деталями машин, 
теорією пружності і технологією 
металів становить основу маши¬ 
нознавства. 
Літ.: Кожевников С. Н. Динамика 
машин с упругими звеньями. К., 
1961; Артоболевский И. И. Теория 
механизмов и машин. М., 1975; Ле- 
витская О. Н., Левитский Н. И. 
Курс теории механизмов и машин. 
М., 1978. С. М. Кожевников. 
МАШИНА (франц. тасЬіпе, від 
лат. шасЬіпа — знаряддя, прист¬ 
рій) — механізм або поєднання ме¬ 
ханізмів для перетворення енергії 
одного виду руху на інший, для пе¬ 
ретворення матеріалів чи інформа¬ 
ції; найбільш важливий речовий 
елемент продуктивних сил, матері¬ 
альна основа великого машинного 
виробництва. Запровадження М., 
використання і наслідки застосу¬ 
вання її відображають ті виробни¬ 
чі відносини, в яких вона функціо¬ 
нує. М. водночас є знаряддям 
праці і продуктом праці. Виник¬ 
нення і застосування М. історично 
пов’язані з періодом утвердження 
капіталістич. вироби, відносин. 
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Соціально-екон. наслідки застосу¬ 
вання М. за капіталізму і соціа¬ 
лізму протилежні. За капіталізму 
М. стала засобом посилення ек¬ 
сплуатації робітників, одержання 
капіталістами додаткової вартос¬ 
ті, призвела до створення армії 
безробітних (див. Безробіття). 
За соціалізму застосування М. є 
матеріальною основою зміни зміс¬ 
ту і характеру праці, зближення і 
розвитку її рівнів у всіх галузях 
нар. г-ва, підвищення продуктив¬ 
ності праці й досягнення на цій 
основі вищої економічної ефектив¬ 
ності соціалістичного виробницт¬ 
ва, перетворення праці на першу 
життєву потребу. 
М. складається з виконавчого ме¬ 
ханізму (робоча М.), рушійного 
механізму, передавальної і конт- 
рольно-керуючої частин. Розріз¬ 
няють М. енергетичні, робочі та 
інформаційні. Енергетичні 
М. призначені для перетворен¬ 
ня всякого виду енергії на механіч¬ 
ну (водяні, вітрові, парові, електр. 
двигуни, газотурбіни, двигуни 
внутр. згоряння, електрогенерато¬ 
ри тощо). Робочі М. змінюють 
стан, властивості та просторове 
положення матеріалів. Ці М. поді¬ 
ляють на технологічні (метало- й 
деревообробні, текстильні, с.-г., 
буд., поліграфічні та ін.) і тран¬ 
спортні (залізничні, автодорожні, 
повітряні, підйомні та ін.). Для 
перетворення енергії, матеріалів 
та ін. без безпосередньої участі 
людини служать машини-автомати, 
автоматичні лінії та автоматизо¬ 
вані підприємства. Інформа¬ 
ційні М. застосовують для пе¬ 
ретворення інформації, тобто її 
уніфікації і стандартизації, орга¬ 
нізації передавання й обробки, об¬ 
грунтування структури й складу 
тех. засобів обробки тощо (див. 
Кібернетика). Створення комп¬ 
лексів машин, широкий розвиток 
на цій основі автом., інформа¬ 
ційного і кібернетичного устатку¬ 
вання — один з елементів науково- 
технічної революції. 

Б. М. Орловський. 
МАШЙННИЙ ПЕРЄКЛАД, авто- 
матичний переклад — переклад 
текстів з однієї природної мо¬ 
ви на іншу за допомогою цифро¬ 
вих обчислювальних машин; га¬ 
лузь наукових досліджень, по¬ 
в’язаних зі створенням систем 
М. п. в зазначеному вище розу¬ 
мінні, де М. п. стикається з 
такими напрямами, як програму¬ 
вання для ЦОМ, математична 
лінгвістика, лінгвістика приклад¬ 
на. Процес М. п. звичайно розпа¬ 
дається на аналіз, що зводиться 
до побудови для перекладуваного 
тексту його структурного відобра¬ 
ження (на морфологічному, син¬ 
таксичному чи семантичному рів¬ 
ні), перетворення відображення 
перекладуваного тексту у відобра¬ 
ження тексту, на який переклада¬ 
ють, і синтез за цим відображен¬ 
ням у мові, на яку текст перекла¬ 
дається. Людина-редактор у про¬ 
цесі М. п. взаємодіє з ЦОМ різни¬ 
ми способами: шляхом наступного 
редагування (постредагування), 
інтерредагування (на запит ЦОМ 
редактор включається в процес 
М. п. для подолання істотних труд¬ 
нощів) та попереднього редагуван¬ 
ня (способи названо за спаданням 

частоти вживання, перші два іноді 
комбінуються). Для системи М. п. 
потрібно 5 видів забезпечення: 
лінгвістичне (автом. граматики та 
словники, що задають граматич¬ 
ну інформацію для аналізу і син¬ 
тезу текстів), математико-алгорит- 
мічне (<алгоритми обробки текс¬ 
тів та системи формальних правил 
для записування даних і алгорит¬ 
мів), програмне (програми, що 
реалізують алгоритми перекладу, 
та допоміжні), інформаційне (ба¬ 
за даних з відповідної предмет¬ 
ної галузі) та логічне (методи ло¬ 
гічного висновку для зіставлення 
структурного відображення тексту 
з даними про предметну галузь). 
У системах М. п. багато спільного 
з діалоговими системами, створю¬ 
ваними в рамках штучного інте¬ 
лекту. В ряді країн, зокрема в 
СРСР, створено і випробувано на 
ЦОМ експериментальні системи 
машинного перекладу. 
Літ.? Кулагина О. С. Исследования 
по машинному переводу. М., 1979. 

О. С. Кулагіна. 
МАШЙННИИ ЧАС — період ро¬ 
боти машини (верстата, агрегату, 
апарата, транспортного засобу), 
протягом якого безпосередньо здій¬ 
снюється вплив на фізико-хім. 
стан або інші властивості предме¬ 
та праці, а також його просторо¬ 
ве переміщення. Поняття «машин¬ 
ний час» застосовують при аналізі 
використання устаткування і впро¬ 
вадження технології, в нормуванні 
праці. М. ч. здебільшого вимірю¬ 
ють у хвилинах і враховують гол. 
чин. вибірковим способом за допо¬ 
могою спец, приладів і лічильників, 
а також хронометражу і фотогра¬ 
фії. Включає тривалість робочих і 
холостих ходів машини, якщо без 
холостого ходу неможливо викона¬ 
ти дану операцію. В разі, коли 
холості ходи машини непередбаче¬ 
ні технологією, час, що витрача¬ 
ють на виконання їх, відносять 
до втрат робочого часу. 
Розрізняють машинно-автом. час, 
протягом якого робітник керує ма¬ 
шиною і контролює її роботу, що 
виконується автоматично, і машин¬ 
но-ручний час, коли робітник не 
тільки керує й контролює роботу 
машини, але й витрачає мускуль- 
но-м’язеву енергію, щоб здійснити 
відповідний технологічний процес. 
На основі інтенсифікації вироб¬ 
ничих процесів, застосування про¬ 
гресивної технології, досягнень 
науки і техніки у вироби. М. ч. 
на виконання окремих процесів 
скорочується. Частка М. ч. в заг. 
балансі роботи устаткування мо¬ 
же підвищуватися внаслідок ско¬ 
рочення допоміжних процесів. 
Ефективним є збіг допоміжних 
і обслуговуючих процесів з основ¬ 
ними. Конструкція устаткування, 
технологія і організація його екс¬ 
плуатації мають забезпечити макс. 
частку М. ч. в заг. обсязі робочо¬ 
го часу устаткування, що сприяє 
зростанню фондовіддачі, продук¬ 
тивності праці. О. Д. Заруба. 
МАШЙННО - ТРАКТОРНА 
СТАНЦІЯ (МТС) — держ. с.-г. 
підприємство по виробничо-тех. 
і орг. обслуговуванню колгоспів 
на договірних засадах. Функціо¬ 
нували 1928—58. В МТС були зо¬ 
середжені осн. знаряддя с.-г. ви¬ 
роби. (трактори, комбайни та ін. 

с.-г. машини). Відіграли важли¬ 
ву екон. і політ, роль у соціалі¬ 
стичній перебудові с. г. В умовах 
екон. слабкості дрібних колгоспів, 
нестачі с.-г. техніки, відсутності 
в них кваліфікованих кадрів для 
її експлуатації та обслуговування 
концентрація техніки в МТС за¬ 
безпечила тех. переоснащення с. г., 
рівні умови всім колгоспам для 
механізації вироби., ефективне ви¬ 
користання техніки. Діяльність 
МТС сприяла зміцненню колг. ла¬ 
ду, союзу робітничого класу і 
селянства, організації ведення 
с. г. на наук, основі, формуванню 
в колгоспах досвідчених кадрів 
по організації та управлінню ви¬ 
роби. Першу в СРСР МТС було 
створено на Україні 1928 на базі 
тракторної колони зернорадгоспу 
ім. Т. Г. Шевченка Березівського 
р-ну Одеської обл. Масова органі¬ 
зація МТС почалася після по¬ 
станови Ради Праці і Оборони 
«Про організацію машинно-трак¬ 
торних станцій» (1929). 
У 1957 в СРСР налічувалося 7903 
МТС, де працювало 1044 тис. 
тракторів (у 15-сильному обчислен¬ 
ні); на Україні — 1367 МТС і 118 
тис. тракторів (у 15-сильному об¬ 
численні), 51,6 тис. комбайнів, 
14,4 тис. автомобілів. 
З орг.-госп. зміцненням колгоспів, 
зрослою необхідністю розшири¬ 
ти сферу застосування техніки 
форма виробничо-тех. обслугову¬ 
вання їх через МТС вичерпала се¬ 
бе і перестала відповідати потребі 
розвитку продуктивних сил с. г. 
Лютневий пленум ЦК КПРС 1958 
визнав за необхідне змінити існую¬ 
чий до того часу порядок вироони- 
чо-тех. обслуговування колгоспів 
через МТС, перейти до продажу 
техніки безпосередньо колгоспам. 
МТС були реорганізовані в ремонт¬ 
но-технічні станції (РТС), на які 
покладалися функції матеріаль- 
но-тех. постачання, організації ре¬ 
монту і використання техніки в 
колгоспах і радгоспах. У 1961 на 
базі РТС створено союзно-респ. 
об’єднання «Сільгосптехніка», які 
1978 реорганізовано в союзно-респ. 
держ. к-ти по виробничо-тех. об¬ 
слуговуванню сільс. господарства. 

П. В. Щепівнко. 
машйнно-трАкторна СТАН¬ 
ЦІЯ ГМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА — 
перша в Рад. Союзі МТС. Почала 
свою діяльність 1928 в Березів- 
ському р-ні на Одещині на базі 
тракторної колони зернорадгоспу 
ім. Т. Г. Шевченка. Перший дого¬ 
вір з 26 сел. г-вами хутора ім. 
Л. Б. Красіна на тракторний об¬ 
робіток їхніх зем. наділів площею 
450 га було укладено Радгоспоб’єд¬ 
нанням України (УРГО) 20.VII 
1927. Того ж року до договору 
приєдналися селяни з ін. хуторів. 
Почин УРГО був схвалений XV 
з’їздом ВКП(б) (1927). Робота 
МТС була високо оцінена XVI 
конференцією ВКП(б) (квітень 
1929). Рада Праці і Оборони 
СРСР в постанові від 5^1 1929 
визнала за необхідне негайно по¬ 
чати організацію в країні широкої 
мережі МТС. ЦК ВКП(б) у поста¬ 
нові «Про роботу Шевченківської 
машинно-тракторної станції» від 
11.VIII 1930 вказував, що МТС 
цілком виправдала роль могутньої 
підойми соціалістичного перетво- 

МАШИННО- 

ТРАКТОРНА 
СТАНЦІЯ ІМЕНІ 
Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

Маш. Частина рослини 
та плоди. 

Мачете. 

27 уре, т. 6 
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МАШИННО- 
ТРАКТОРНИЙ 
ПАРК 

Р03ВИТ0Н 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
І МЕТАЛООБРОБКИ 
В УРСР (у %) 

рення і піднесення с. г. МТС імені 
Т. Г. Шевченка нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1930), орденом Леніна (1948). 
В 1958 МТС імені Т. Г. Шевченка 
реорганізовано в ремонтно-тех. 
станцію, на базі якої 1961 створе¬ 
но об'єднання райсільгосптехніки. 
МАШЙНН О-ТРАКТОРНИЙ 
ПАРК у сільському гос¬ 
подарстві — сукупність ма¬ 
шин, призначених для виконан¬ 
ня с.-г. робіт. М.-т. п. скла¬ 
дається з таких осн. груп: енер¬ 
гетичні засоби {трактори, само¬ 
хідні шасі та ін.); с.-г. маши¬ 
ни причіпні, навісні, напівнавісні 
{плуги, культиватори, сівалки, 
жниварки, ін. не самохідні маши¬ 
ни), що агрегатуються з енергетич¬ 
ними засобами; самохідні збираль¬ 
ні машини {зернозбиральні ком¬ 
байни, коренезбиральні машини 
КС-6Б і РКС-6 тощо); землерийні 
та меліоративні машини; тран¬ 
спортні засоби; вантажно-розван¬ 
тажувальні машини; стаціонарні 
машини; машини і обладнання для 
механізації тваринницьких ферм. 
Структура М.-т. п. визначається 
комплексами машин, потрібних 
для вирощування с.-г. культур і 
розвитку тваринництва відповідно 
до спеціалізації г-в, їх грунтово- 
кліматичних умов, технології ви¬ 
робництва. Проблему комплекту¬ 
вання М.-т. п. розв’язують, засто¬ 
совуючи сучас. економі ко-матем. 
методи з використанням ЕОМ. Ос¬ 
новою високоефектив. використан¬ 
ня М.-т. п. є додержання правил 
експлуатації та своєчасне оновлен¬ 
ня парку, висока організац. і техно¬ 
логічна дисципліна. /. П. Масло. 

машйнно-трАкторні ТОВА¬ 
РИСТВА в УРСР — добровільні 
об’єднання селян з метою спільно¬ 
го придбання та використання с.-г. 
машин і тракторів у своєму гос¬ 
подарстві. Перші М.-т. т. створено 
1925. Вони, як і ін. с.-г. об’єднан¬ 
ня, мали сприяти масовому коопе¬ 
руванню селян. У М.-т. т., що 
об’єднували різні соціальні верст¬ 
ви селян, точилася класова бороть¬ 
ба. Для оздоровлення і зміцнен¬ 
ня машинно-тракторних товариств 
1928 проведено перереєстрацію 
їх, внаслідок якої на Україні було 

Темпи зростання загального обсягу продукції по окремих 
галузях машинобудування СРСР за 1970—78 (1970 = 100) 

1970 1975 197619771978 

Промислово- 
• виробничі 
основні фонди 

к Продуктивність 
' праці 
. Валова продукція 
машинобудування 
і металообробки 
Валова продукція 
всієї промисловості 

| 1970 1975 1978 

Машинобудування 100 177 233 
Енергетичне машинобудування 100 138 165 
Металургійне машинобудування 100 133 150 
Гірничо-шахтне та гірничорудне ма¬ 
шинобудування 100 139 158 

Підйомно-транспортне машинобуду¬ 
вання 100 143 167 
Залізничне машинобудування 100 134 158 

Електротехнічна промисловість 100 152 184 
Хімічне і полімерне машинобуду¬ 
вання 100 156 192 
Верстатобудівна та інструментальна 
промисловість 100 161 209 
Приладобудування 100 234 359 

Автомобільна промисловість 100 184 237 

Тракторне й сільськогосподарське ма¬ 
шинобудування 100 170 211 
Будівельно-шляхове машинобудуван¬ 
ня 100 157 179 

ліквідовано 41% цих т-в (вилучені 
в них трактори та ін. машини пере¬ 
давали бідняцько-середняцьким 
М.-т. т.), з інших — виганяли кур¬ 
кулів. Бл. 10% М.-т. т. було пере¬ 
ведено на статут колгоспів. З часу 
завершення в основному колекти¬ 
візації (кін. 1932) М.-т. т. припи¬ 
нили своє існування. 
МАШИНОБУДІВНІЇ І ВЕРСТА- 
тоінструментАльної ПРО- 
МИСЛбВОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОЕКТНИЙ І КОНСТРУК¬ 
ТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ, Укрді- 
промаш — установа М-ва верста¬ 
тобудівної та інструмент, пром-сті 
СРСР. Організ. 1943 у Харкові. У 
складі ін-ту (1980) —22 відділи, 
комплексні проектні відділи у 
Дніпропетровську та Краснодарі. 
Ін-т розробляє проектно-кошторис¬ 
ну документацію на буд-во нових, 
розширення і реконструкцію дію¬ 
чих підприємств галузі, розміще¬ 
них в основному на Україні, Пн. 
Кавказі і в Закавказзі. 

Б. Г. Кривошапка. 
МАШИНОБУДУВАННЯ — комп¬ 
лексна галузь важкої промисловос¬ 
ті, підприємства якої виробляють 
знаряддя праці для нар. господар¬ 
ства, а також техніку оборон¬ 
ного та невиробничого призначен¬ 
ня. М. відіграє важливу роль у 
створенні матеріально-технічної 
бази комунізму, воно є провідною 
ланкою соціалістичної індустріа¬ 
лізації, основою комплексної меха¬ 
нізації і автоматизації виробниц¬ 
тва. Розвиток М. є однією з не¬ 
одмінних умов, що забезпечують 
тех. прогрес і підвищення екон. 
ефективності вироби, в масшта¬ 
бах країни. М.— складова части¬ 
на ширшої виробничої групи — 
машинобудування і металооброб¬ 
ки, що об’єднує 18 осн. галузей 
(енергетичне М., електротех. 
пром-сть, верстатобудування, ін¬ 
струментальна пром-сть, прила¬ 
добудування, автомоб. пром-сть, 
тракторне і с.-г. М. та ін.), які, 
в свою чергу, поділяються на ряд 
підгалузей і виробництв. Крім то¬ 
го, виділяють ще ряд галузей по 
випуску металевих конструкцій 
та виробництв (металообробки), а 
також по ремонту машин і устат¬ 
кування. М. і металообробка посі¬ 
дають 1-е місце серед галузей 
пром-сті СРСР за обсягом продук¬ 
ції (26,8%), вартістю осн. вироб¬ 
ничих фондів (23,0%) та чисель¬ 
ністю робітників, зайнятих на під¬ 
приємствах. Номенклатура про¬ 
дукції М. досягає десятків тисяч 
найменувань. Понад 60% продук¬ 
ції М. випускається у дрібносерій- 
ному та серійному вироби. Для М. 
характерний безперервний процес 
вироби., широка спеціалізація ви¬ 
роби. продукції. 
М. як галузь пром-сті виникла у 
18 ст., почала швидко розвиватися 
в 19 ст. у Великобританії й де¬ 
яких країнах Зх. Європи, пізніше 
в США. В Росії перші маш.-буд. 
з-ди збудовано у 18 ст. В 1913 в 
країні було 750 маш.-буд. під¬ 
приємств (без металооброб. і ре¬ 
монтних). М. в дореволюц. Росії 
було слабо розвинутою галуззю, 
залежало від іноз. капіталу; ви¬ 
пуск продукції був обмежений. 
За роки Рад. влади в СРСР ство¬ 
рено потужне багатогалузеве М.. 
в якому зайнято бл. третини всіх 

промислових робітників країни. 
Політика соціалістич. індустріалі¬ 
зації країни, розмах капітального 
будівництва зумовили велику по* 
требу в машинах і устаткуванні. 
М. розвивалось високими темпа¬ 
ми, що набагато випереджали 
зростання всього пром. вироби. 
Ця закономірність характерна і для 
повоєнного періоду. Обсяг валової 
продукції М. і металообробки 1978 
перевищив рівень 1913 у 1882 ра¬ 
зи, 1940 — у 63 рази. Розвиток 
М. забезпечив створення мате¬ 
ріально-тех. бази в усіх галузях 
вироби, та високу обороноздат¬ 
ність країни. За обсягом маш.-буд. 
та метал ообр. продукції СРСР 
посідає 1-е місце в Європі та 2-е 
в світі (1978). Найбільші центри 
розвинутого М. в СРСР — Москва, 
Ленінград, Урал, Україна, Повол¬ 
жя, Зх. Сибір, Далекий Схід, Се¬ 
редня Азія, Закавказзя та ін. Рад. 
Союз виробляє майже всі види ма¬ 
шин, приладів та устаткування. 
Особливо швидко зростає випуск 
високоефективних видів машин та 
устаткування для енергетики, мета¬ 
лургії, хім., легкої та харч, 
пром-сті, рухомого залізнич. скла¬ 
ду, вироби, верстатів з числовим 
програмним управлінням (ЧПУ), 
автомобілів, приладів та засобів ав¬ 
томатизації, тракторів, с.-г. машин 
тощо. Лише за 19/1—78 в країні 
створено 23,6 тис. нових типів 
машин, устаткування та апаратів, 
7,6 тис. нових видів приладів і 
засобів автоматизації. Збільши¬ 
лися одиничні потужності машин 
та устаткування. Значно підви¬ 
щилися швидкість та точність 
роботи устаткування, поліпшили¬ 
ся його експлуатаційні якості, 
зменшилася вага одиниці устат¬ 
кування. Найновіші досягнення 
вітчизн. науки і техніки, творча 
праця вчених, інженерів і робітни¬ 
ків СРСР дали можливість створи¬ 
ти вперше в історії людства атомні 
електростанції, космічні кораблі, 
міжпланетні автом. станції і 
здійснити польоти людини в кос¬ 
мос. Величезну роль у цьому ві¬ 
діграло рад. М. Науково-техніч¬ 
ний прогрес забезпечує застосу¬ 
вання в конструкціях машин елект¬ 
роніки і телемеханіки, струмів 
високої частоти, нових прогресив¬ 
них матеріалів та ін. (див. також 
Машинознавство). У М. дедалі 
більше вдосконалюється техноло¬ 
гія, запроваджуються нові схеми 
вироби., особливо потокові методи 
праці, застосовується обробка ме¬ 
талу тиском, штампування, типіза¬ 
ція й уніфікація деталей і техноло¬ 
гічних процесів, створюються ве¬ 
ликі комплекси спеціалізованих 
виробництв та об’єднання різного 
типу. Внаслідок розвитку М. в 
СРСР здійснено широку механі¬ 
зацію вироби, і на її основі досяг¬ 
нуто значного зростання продук¬ 
тивності праці в нар. г-ві всіх со¬ 
юзних республік (див. розділ На¬ 
родне господарство н статтях про 
союзні республіки СРСР). 
На Україні в 1913 налічувалося 235 
машинобудівних підприємств. За¬ 
води виробляли переважно неск¬ 
ладні машини й устаткування 
або складали їх з імпортних де¬ 
талей. Певного розвитку набуло 
лише транспортне машинобуду¬ 
вання : паровозобудування в Лу- 
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ганську і Харкові, вагонобудуван¬ 
ня і ремонт вагонів у Катериносла¬ 
ві (тепер Дніпропетровськ), Льво¬ 
ві, Стриї, суднобудування в Ми¬ 
колаєві; с.-г. машинобудування в 
Олександрівську (тепер Запоріж¬ 
жя), Єлизаветграді (тепер Кіро¬ 
воград), Харкові, Одесі, Бердянсь¬ 
ку, Києві, Миколаєві, Херсоні. Се¬ 
ред загального М. значне місце 
посідало вироби, машин і апаратів 
для харчової, зокрема цукрової, 
борошномельної, олійно-жирової і 
спиртової пром-сті (Київ, Суми, 
Бердичів). З перших років Рад. 
влади Комуністична партія приді¬ 
ляла велику увагу створенню в 
УРСР потужного М. В роки дово¬ 
єнних п’ятирічок на Україні було 
збудовано велетні М.— Новокра- 
маторський маш.-буд. з-д ім. В. І. 
Леніна, Харківський тракторний 
з-д ім. С. Орджонікідзе, Дніпро¬ 
петровський з-д металург, устат¬ 
кування, Краматорський з-д важ¬ 
кого верстатобудування, верстато¬ 
будівні з-ди в Харкові, Києві, 
Одесі. Одними з найбільших маш.- 
буд. з-дів України і всього Рад. 
Союзу стали реконструйовані на 
новій тех. основі Харківський і 
Ворошиловградський локомотивні 
з-ди, Сумський з-д хім. машино¬ 
будування ім. М. В. Фрунзе, хар¬ 
ківський з-д «Серп і молот», 
кіровоградський з-д с.-г. машин 
«Червона зірка», київський з-д 
«Більшовик», Дніпропетровський 
з-д металоконструкцій ім. І. В. 
Бабушкіна та ін. великі підпри¬ 
ємства. В 1940 випуск продукції М. 
і металообробки республіки пере¬ 
вищив рівень 1913 в 29,2 раза і 
становив 20% загальносоюзного, 
с.-г. машин — 48,8%. Вже в 30-х 
рр. на основі н.-д. і конструкторсь¬ 
ких робіт почали виробляти ме¬ 
талург. стани для прокатки слябів, 
вироби, прокату з інструменталь¬ 
них і легованих сталей, автомоб. 
та ін. листів, врубові машини, пер¬ 
ші в світі вугільні комбайни, по¬ 
родонавантажувальні машини та 
ін. устаткування. Було створено 
фундамент турбобудування, нові 
галузі М.— тракторне, будівель¬ 
не й шляхове, підйомно-транспорт¬ 
не та ін., підготовлено матеріальну 
й наук.-конструкторську базу для 
розвитку сучас. авіабудування. 
Спорудження на Україні ряду ве¬ 
ликих підприємств тракторного й 
с.-г. М. мало велике значення для 
соціалістичної перебудови села й 
створення тех. бази колг. і радгосп¬ 
ного виробництва. Під час тимча¬ 
сової окупації України в роки 
Великої Вітчизн. війни нім.-фа¬ 
шист. загарбники зруйнували сот¬ 
ні маш.-буд. з-дів республіки. В 
післявоєнний час при братерській 
допомозі всіх союзних республік 
було відбудовано на новій тех. 
основі зруйновані підприємства, 
збудовано великі з-ди, розвинуто 
нові галузі й виробництва. Стали 
до ладу такі потужні підприємст¬ 
ва, як «Електроважмаш» ім. В. 1. 
Леніна в Харкові, з-д важких пре¬ 
сів у Дніпропетровську, трансфор¬ 
маторний з-д у Запоріжжі, «Точ- 
електроприлад» у Києві, Полтав¬ 
ський і Сніжнянський з-ди хім. 
машинобудування, Харківський 
авіаційний з-д, «Львівсільмаш», 
автобусний, автонавантажувачів та 
телевізійний з-ди у Львові, Кремен¬ 

чуцький, Запорізький і Луцький 
автомобільні з-ди, ряд з-дів по ви¬ 
роби. електродвигунів, комбайнів 
у Дніпропетровську й Херсоні, по¬ 
ліграфічних машин в Одесі, сіль¬ 
ськогосподарських машин у Коло¬ 
миї, Тернополі та ін. містах, Сум¬ 
ський з-д електронних мікроско¬ 
пів, нові з-ди приладобудування 
у Львові, Житомирі, Луцьку, Му¬ 
качевому, Умані, Черкасах, Воро- 
шиловграді. В УРСР М. і метало¬ 
обробка є однією з осн. галузей 
соціалістичної економіки, провід¬ 
ною ланкою потужної важкої ін¬ 
дустрії республіки. Розвиток М. на 
Україні характеризується тісними 
виробничими взаємозв’язками з 
М. усього Рад. Союзу на основі 
взаємозбагачення тех. досягнення¬ 
ми, набутим виробничим досвідом, 
а також раціонального планомірно¬ 
го розміщення маш.-буд. підпри¬ 
ємств. Створено нові прогресивні 
галузі й виробництва великих 
електр. машин, легкових автомобі¬ 
лів, підшипників, електронно-об¬ 
числювальної техніки, штучних ал¬ 
мазів і алмазного інструменту, 
деталей з пластмас, телевізорів і кі¬ 
нескопів, машин для механізації 
у тваринництві та ін. Значно роз¬ 
ширилася номенклатура виробів 
М., яка охоплює десятки тисяч ви¬ 
дів продукції. Це унікальні про¬ 
катні стани, надпотужні парові й 
гідравлічні турбіни, океанські й 
повітряні лайнери, електронні мі¬ 
кроскопи, високої точності вимі¬ 
рювальні прилади та багато ін. про¬ 
дукції. В 1978 на Україні діяло 
1678 виробничих і науково-вироб¬ 
ничих об’єднань, комбінатів і під¬ 
приємств М. і металообробки. Об¬ 
сяг продукції М. і металообробки 
республіки зріс 1978 проти 1940 
в 50 раз. Осн. місце в галузевій 
структурі сучас. М. республіки 
належить важкому М. Неухильно 
підвищуються тех.-екон. показники 
роботи машинобудівників. За 1970 
—78 продуктивність праці в М. 
республіки зросла на 8ь%, пром.- 
виробничі осн. фонди галузі — 
в 2,2 раза. Планомірно знижується 
собівартість продукції, поліп¬ 
шується якість продукції вироб¬ 
люваної підприємствами галузі, 
підвищується ефективність вироб¬ 
ництва (див. Економічна ефектив¬ 
ність соціалістичного виробницт¬ 
ва). Розвиток М. супроводиться 
концентрацією вироби., вдоскона¬ 
ленням спеціалізації і кооперу¬ 
вання (див. Спеціалізація вироб¬ 
ництва, Кооперування виробниц¬ 
тва). Створено багато спеціалізо¬ 
ваних виробництв і підприємств, 
поліпшилося кооперування між 
ними. Розміщення М. в УРСР ха¬ 
рактеризується, з одного боку, 
високою концентрацією в ряді 
великих міст, з другого — опти¬ 
мальним роззосередженням під¬ 
приємств по всій тер. УРСР. Поряд 
з розвитком старих маш.-буд. цент¬ 
рів — Харкова, Києва, Миколає 
ва, Одеси, Ворошиловграда, Кіро¬ 
вограда та ін. виросли нові — Кра¬ 
маторськ, Дніпропетровськ, Жда- 
нов, Запоріжжя, Суми, Горлі в ка, 
Дружківка. Значними центрами 
М. стали Кременчук, Полтава, 
Сімферополь, Вінниця. Меліто¬ 
поль, Біла Церква, Житомир, Луб¬ 
ни, Карлівка, Нова Каховка, їча- 
м’янець-Подільський та ін. Ство¬ 

рені у Львові, Дрогобичі, Івано- 
Франківську, Чернівцях, Луцьку, 
Ровно та ін. містах зх. областей 
України з-ди випускають продук¬ 
цію автомобілебудування, підйом- 
но-трансп. М., приладобудуван¬ 
ня, електротехнічного, с.-г. та ін. 
машинобудування. 
Головним напрямом розвитку М. 
на п’ятирічку 1981—85 і на період 
до 1990 відповідно до вимог єдиної 
тех. політики є прискорене створен¬ 
ня техніки, яка втілює найновіші 
відкриття й винаходи, дає великий 
екон. ефект. 
Осн. завданнями дальшого розвит¬ 
ку М. в СРСР є створення повних 
систем машин для різних галузей 
нар. г-ва, робіт та видів діяльнос¬ 
ті, вироби, і впровадження автома¬ 
тизованих систем машин, знижен¬ 
ня ваги й металомісткості машин, 
розширення номенклатури виробів 
і поліпшення їхньої якості, поглиб¬ 
лення спеціалізації, поліпшення 
галузевої структури М., підви¬ 
щення ефективності міжнар. спе¬ 
ціалізації М. в рамках РЕВ тощо. 
Проблемами розвитку М. на Ук¬ 
раїні займаються, зокрема. Маши¬ 
нобудування науково-дослідний і 
проектно-технологічний інсти¬ 
туту Машинобудування проблем 
інститут та ряд спеціалізованих 
ін-тів з окремих галузей машино¬ 
будування. 
Високими темпами розвивається 
М. і в ін. соціалістичних країнах. 
Велике значення для розвитку М. 
соціалістичних країн, в першу 
чергу країн — членів РЕВ, має 
міжнародний соціалістичний по¬ 
діл праці та здійснення Комплекс¬ 
ної програми дальшого поглиблен¬ 
ня та удосконалення співробіт¬ 
ництва і розвитку соціалістичної 

Виробництво деяких видів продукції 
в СРСР 

МАШИНО¬ 
БУДУВАННЯ 

машинобудування 

Види продукції 1913 1940 1965 1970 1978 

Турбіни, млн. кВі 0,01 1,2 14,6 16,2 18,3 

Генератори до турбін, млн. кВт — 0,5 14,4 10,6 18,2 

Електродвигуни змінного стру¬ 
му аотужністю понад 100 кВт. 
млн. кВт 0,5 5*3 5,5 7,7 

Електродвигуни змінного стру¬ 
му потужністю від 0.25 до 100 
кВт. млн. кВт 0.3 1,3 21,6 27,8 37,6 

Верстати металорізальні, тис. 
шт. 1.8 58*4 186 202 238 

у т. ч. верстати з числовим 
програмним управлінням, тис. 
шт. 0.05 1.6 7,4 

Ковальсько-иресові машини, 
гис. шт. _ 4,7 34.6 41,3 55,5 

Автоматичні та напівавтоматич¬ 
ні лінії для машинобудування 
та металообробки, комплектів 1 228 579 838 

Металургійне устаткування, 
тис. т 1.0 23,7 242*1 313,7 366,7 

Комбайни вугільні очисні, шт. — 22 998 1130 1209 

Нафтоапаратура. тис. шт. 15,5 139 118 180 

Екскаватори, тис. шт. — 0,3 21,6 30,8 41*1 

Бульдозери* тис. шт. — од 20,1 33,5 45,3 

Тепловози магістральні, секцій — 5 1485 1485 1392 

Електровози магістральні, шт.- — 9 641 323 438 

Автомобілі, тис. шт 0*1 145,4 616,3 916,1 2151 

Трактори, тис. шт. — 31*6 355 459 576 

Плуги тракторні, тис. шт. — 38,4 166 212 216 

Сівалки тракторні* тис. шт. — 21,4 262 163 199 

Комбайни зернозбиральні» тис. 
шт< 12,8 85.8 99,2 113 

27' 
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МАШИНО¬ 
БУДУВАННЯ ДЛЯ 
ЛЕГКОЇ І ХАРЧО¬ 

ВОЇ ПРОМИСЛО¬ 
ВОСТІ ТА ПОБУТО 
ВИХ ПРИЛАДІВ 

ЗРОСТАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 
ДЕННИХ ВИДІВ 
ПРОДУНЦІІ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
В УРСР 

Металорізальні верстати 
(тис. шт.) 

1940 1960 1978 

203,6 

1960 1970 гш 

економічної інтеграції. В рамках 
Ради Економічної Взаємодопомо¬ 
ги діє Постійна комісія РЕВ з 
машинобудування. Серед галузей 
М. в Болгарії найбільше розви¬ 
нуте вироби, деяких видів внут- 
рішньозав. транспорту, в Угор¬ 
щині — вироби, автобусів, радіо¬ 
промисловість, у Польщі — суд¬ 
нобудування, в Румунії — вироби, 
хім. та нафтового устаткування, 
в Чехословаччині — важке маши¬ 
нобудування, в НДР — приладобу¬ 
дування, суднобудування, вироби, 
машин та устаткування для важ¬ 
кої пром-сті, в Югославії — судно¬ 
будування. 
Серед капіталістичних країн М. 
найбільше розвинуто в США, Ве¬ 
ликобританії, ФРН, Японії, Фран¬ 
ції, Італії, Швейцарії. Значного 
розвитку набуло М. також у Шве¬ 
ції, Бельгії, Данії, Голландії. Див. 
також Авіаційна промисловість. 
Автомобільна промисловість. 
Важке машинобудування, Верста¬ 
тобудування, Електротехнічна 
промисловість. Енергетичне ма¬ 
шинобудування, Інструменталь¬ 
на промисловість, Машинобуду¬ 
вання для легкої і харчової про¬ 
мисловості та побутових прила¬ 
дів, Приладобудування, Сільсько¬ 
господарське машинобудування. 
Суднобудування, Тракторобуду¬ 
вання. 
Літ.: Брежнєв Л. І. Питання управ¬ 
ління економікою розвинутого соціа¬ 
лістичного суспільства. К., 1976; Ро- 
зенфельд Я. С., Клименко К. И. 
История машиностроения СССР. М., 
1961| Зкономика мапшностроитель- 
ной промьішленности СССР. М., 
1968; Козлов Ю. К. Развитие и разме- 
щение машиностроения СССР. М., 
1974; Бялковская В. С., Разумов 
И. М. Машиностроение* зкономика и 
организация, в. 1. М., 1975; Паламар¬ 
чук М. М., Корець кий Л. М. Геогра¬ 
фія промисловості Української РСР. 
К., 1967; Лнч Н. М., Розенплентер 
А. 3., Фиалко Г. А. Зкономика ма- 
шиностроительной промьішленности. 
К., 1979; Народное хозяйство СССР в 
1978 ш. Статистический ежегодник. М., 
1979; Народне господарство Україн¬ 
ської РСР у 1978 році. Статистичний 
щорічник. К., 1979. П. /. Багрій. 
МАШИНОБУДУВАННЯ для 
ЛЕГКбГ І ХАРЧОВбї ПРОМИС¬ 
ЛОВОСТІ ТА ПОБУТбВИХ 
ПРЙЛАДІВ — галузь машинобу¬ 
дування, підприємства якої вироб¬ 
ляють технологічне устаткування 
для легкої, харч, пром-сті, комбі¬ 
кормових підприємств і зерносхо¬ 
вищ, для поліграф, пром-сті, під¬ 
приємств торгівлі і громад, хар¬ 
чування, пооутові машини та при¬ 
лади. Всього в Рад. Союзі 1979 
діяли 200 підприємств і виробни¬ 
чих об’єднань цієї галузі. Обсяг ви¬ 
роби. продукції в країні 1979 зріс 
проти 1965 більш як у 3,5 раза. 
Україна дає 23,5% загальносоюз¬ 
ного вироби, цієї продукції, в 
т. ч. устаткування для харч, 
пром-сті — 6л. 50%, поліграфічного 
— 30%, устаткування для торгівлі 
і громад, харчування — 16,4%, 
для легкої пром-сті — 2,1%. Ли¬ 
ше на Україні виготовляють лінії 
розливання та закупорювання мо¬ 
лока. молочних продуктів і пи- 
во-безалкогольних напоїв, лінії ви¬ 
робництва бляшаної тари для кон¬ 
сервної пром-сті, машини для роз¬ 
вантажування і складання цукр. 
буряків у кагати, бурякорізки, 
різні апарати для вироби, цукру, 

автомати для загортання цукерок 
і укладання їх у коробки, пересув¬ 
ні зерносушарки, машини для 
безтарного перевезення борошна 
й цукру, різне хлібопекарське, а 
також поліграфічне устаткування 
та інші машини. 
В 1979 в республіці налічувалось 
56 підприємств і виробничих об’єд¬ 
нань, 15 ін-тів і конструктор, бюро 
цієї галузі. В 1979 на Україні 
діяли понад 20 підприємств і об’єд¬ 
нань продовольчого м а - 

Складальний цех Одеського ваводу 
поліграфічних машин. 
Дільниця збирання хлібопекарського 
устаткування на Смілянському ма¬ 
шинобудівному заводі. Черкаська об¬ 
ласть. 

шинобудування, н.-д. ін-т, 
2 спец, конструкторські бюро. Най¬ 
більші підприємства: Смілянський, 
Черкас, маш.-буд. з-ди, Меліто¬ 
польський, Одеський та Сімферо¬ 
польський з-ди прод. машинобуду¬ 
вання, Полтав. з-д м’ясного устат¬ 
кування, об’єднання «Карлівкахар- 
чомаш> (Полтав. обл.). УРСР ви¬ 
пускає всі види машин для осна¬ 
щення харч, пром-сті, зокрема 
цукр., хлібопекарської, кондитер¬ 
ської, м’ясної і молочної пром-сті, 
устаткування для борошномельної, 
комбікормової пром-сті та зерно¬ 
сховищ. 
Машинобудування по¬ 
бутових машин та 
приладів у республіці пред¬ 
ставлено 14 підприємствами. Най¬ 
більші з них: Донецький і Василь¬ 
ківський (Київ, обл.) з-ди холо¬ 
дильників, Мелітопольський з-д 
побутових машин, Харків, з-д 
«Електробритва», львівський з-д 
«Електропобутприлад». Основна 
продукція галузі: побутові холо¬ 
дильники, пральні машини, авто¬ 
трансформатори, електроутюги, 
електробритви, компресори для по¬ 
бутових холодильників, електрока¬ 
міни, електропечі та ін. 
Торговельне машино¬ 
будування на У країні пред¬ 
ставлено 5 спеціалізованими під¬ 
приємствами — двома з-дами торг, 
машинобудування, що входять до 
складу виробничого об’єднання 
«Київторгмаш», з-дом холодиль¬ 

них машин і з-дом торг, машино¬ 
будування в Харкові га з-дом 
торг, машинобудування у Вороши- 
ловгр. обл. Осн. продукція: техно¬ 
логічне устаткування для торгівлі 
і громад, харчування — холодиль¬ 
ні агрегати продуктивністю до 
3000 ккал/год, газові та електр. 
плити, автомати для продажу га- 
зованоі води, соків, олії, а також 
для продажу дрібнопггучких виро¬ 
бів, лінії комплексування і розда¬ 
вання обідів та ін. 
Поліграфічне машино¬ 
будування в УРСР включає 
5 підприємств — Київський, Хар¬ 
ків., Роменський (Сум. обл.) з-ди 
поліграф, машин, створені в до¬ 
воєнні п’ятирічки, та Одеський і 
Ходорівський (Львів, обл.) з-ди 
поліграф, машин, збудовані в після¬ 
воєнні роки. Ці підприємства 
випускають вертикальні й горизон¬ 
тальні фоторепродукційні апарати 
з програмним керуванням, па¬ 
перорізальні машини уніфікова¬ 
них конструкцій, автомати і напів¬ 
автомати для відливання стереоти¬ 
пів до ротаційних машин та ін. 
Машинобудування для 
легкої промисловості 
в республіці представлено 8 з-дами; 
на 5 з них виготовляють устатку¬ 
вання для текст, пром-сті, на 2 — 
для шкіряно-взуттєвої, на одно¬ 
му — для швейної пром-сті. Най¬ 
більші з них: Кам’янський маш.- 
буд. з-д ім. 50-річчя Радянської 
України (Черкас, обл.), виробни¬ 
че об’єднання * Черні вцілегмаш» 
і Вінницький електротех. з-д. Під¬ 
приємства галузі виробляють ма¬ 
шини і механізми понад 60 найме¬ 
нувань. Осн. продукція: автомати 
для в’язання трикотажу і вироби, 
рукавичок, пі ткально-перемоту¬ 
вальні автомати, машини для па¬ 
кування тканин, ткацькі лічиль¬ 
ники, машини для вироби, в’яза- 
нотканого полотна, пром. швей- 

Дільниця випробовування КОЛОДИЛЬ; 

них агрегатів на Харківському заводі 
холодильних машин. 
Автоматизована лінія гальванопокрит¬ 
тя деталей на Донецькому заводі хо¬ 
лодильників. 
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ні машини, фотоелектронні маши¬ 
ни для вимірювання площі хромо¬ 
вої шкіри, електроверетена тощо. 
Розробкою нової технології вироб¬ 
ництва нових конструкцій машин 
для цієї галузі займаються на 
Україні проектно-конструкторські 
технологічні інститути в Черка¬ 
сах, Полтаві, Сімферополі, Укр. 
н.-д. ' конструкторський інститут 
продовольчого машинобудування, 
Електропобутових машин та при¬ 
ладів всесоюзний науково-дослід¬ 
ний експериментально-конструк¬ 
торський інститут та ін. 

. К. С. Димнич. 
МАШИНОБУДУВАННЯ на- 
УКОВО-ДбСЛІДНИЙ І ПРО- 
Єктно-технологГчний ІН¬ 
СТИТУТ — установа М-ва важ- 
кого і транспортного машинобуду¬ 
вання СРСР. Створений 1956 у 
Краматорську (1956—58 — філіал 
Центр, н.-д. ін-ту технології маши¬ 
нобудування). З 1977 — у складі 
всесоюзного виробничого об’єднан¬ 
ня «Союзважмаштехнологія». В 
ін-ті (1980)—3 відділення і 20 від¬ 
ділів. Осн. напрями роботи ін-ту: 
розробка і впровадження нових, 
прогресивних технологічних проце¬ 
сів у заготівельному і механоскла¬ 
дальному вироби.; розробка фор¬ 
мувальних матеріалів; створення 
зразків машин імпульсного фор¬ 
мування; удосконалення техноло¬ 
гічних процесів ковальсько-пресо¬ 
вого і зварювального вироби., елек¬ 
трошлакового переплаву і лиття. 
Такими напрямами є також роз¬ 
робка і впровадження спеціалізо¬ 
ваних цехів і дільниць з застосу¬ 
ванням високопродуктивних вер¬ 
статів, пром. роботів та ін. тех. 
засобів; прогнозування розвитку 
підприємств металург, машино¬ 
будування, удосконалення систем 
керування ними. О. /. Жабін. 

МАШИНОБУДУВАННЯ проб- 
л£м ІНСТИТУТ АН УРСР. Ство- 
рений 1972 в Харкові на базі фі¬ 
ліалу Технічної теплофізики ін¬ 
ституту АН УРСР. В складі ін-ту 
(1980)—16 відділів, 4 лабораторії, 
спец, констру кторсь ко-технологі ч- 
не^бюро, дослідне вироби.,обчислю¬ 
вальний центр. Є.аспірантура. Осн. 
напрями роботи ін-ту: досліджен¬ 
ня проблем термогазодинаміки і 
гідроаеромеханіки енерг. машин, 
надійності, динаміки і міцності 
машин, прикладної математики; 
підвищення надійності, довговіч¬ 
ності й маневреності стаціонарних 
і транспортних енерг. установок. 
Вивчається можливість викорис¬ 
тання водню як пального, яке під¬ 
вищує паливну економічність і 
забезпечує малотоксичну дію дви¬ 
гунів. Створюються засоби неруй- 
нівного контролю і тех. діагности¬ 
ки машинобудівних виробів. Ін-і 
публікує міжвідомчий збірник 
«Проблеми машиностроения». 

А. М. Підгорний. 
МАШИНОЗНАВСТВО — наука 
про створення і раціональну екс¬ 
плуатацію машин. Об’єднує комп¬ 
лекс наук, досліджень з найзагаль- 
ніших питань машинобудування 
незалежно від галузевої належнос¬ 
ті і цільового призначення машин; 
одна з наук, шо зумовлюють науко¬ 
во-технічний прогрес. До осн. роз¬ 
ділів М. належать: машин і меха¬ 
нізмів теорія, матеріалознавст¬ 
во, динаміка і міцність машин, 

пов язані з вивченням наванта¬ 
ження, міцності і несучої здатності 
їхніх елементів (див. Деталі ма¬ 
шин, Опір матеріалів), теорія тер¬ 
тя і зношування, на основі якої 
розв’язують питання взаємодії і 
зміни конфігурації елементів ма¬ 
шини, підвищення її ккд і строку 
експлуатації. Осн. розділами М. 
є також надійність і довговічність 
машин, технологія машинобуду¬ 
вання, теорія автоматичного ке¬ 
рування машинами. Розвиток М. 
зумовлюється розвитком аеро-, 
біо- і гідромеханіки, газо- і тер¬ 
модинаміки, теплотехніки, кос¬ 
мічної механіки, технічної діа¬ 
гностики, електротехніки, фіз. хі¬ 
мії тощо. Важливі праці з різних 
питань М. належать І. І. Артобо- 
левському, М. Г. Бруевичу, В. І. 
Дикушину, В. О. Добровольсько- 
му, В. Я. Кирпичову, С. М. Ко- 
жевникову, Г. С. Писаренку, Г. Ф. 
Проскурі, С. В. Серенсену, Є. О. 
Чудакову, Л. О. ІПубенку-Шубі- 
ну та ін. вченим. Проблеми М. 
досліджують в Ін-ті машинознав¬ 
ства АН СРСР (Москва), Маши¬ 
нобудування проблем інституті 
АН УРСР, Механіки інституті 
АН УРСР, Київському політех¬ 
нічному інституті та ін. устано¬ 
вах. 
Літ.: Кожевнико» С. Н. Теория меха- 
низмов и машин. М., 1973; Артобо- 
левский И. И. Теория механизмов и 
машин. М., 1975; Кожевников С. Н. 
Основания структурного синтеза ме¬ 
ханизмов. К., 1979; Усков М. К., 
Пархоменко А. А. Развитие теории и 
практики советского машиностроенця. 
М.. 1980. А. С. Ткаченко. 
МАшіВКА — селище міського 
типу Полтав. обл. УРСР, райцентр, 
на р. Тагамлику (бас. Дніпра). За¬ 
лізнична ст. Тагамлик. 4,2 тис. ж. 
(1980). Відома М. з 1859. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
У селищі — мол., хлібний і ком¬ 
бікормовий з-ди, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Середня і 
муз. школи, лікарня, Будинок 
культури, 3 бібліотеки. 
мАшівське ЗАВОРУШЕННЯ 
1823 — виступ кріпаків на сукон¬ 
ній мануфактурі в с. Машевому 
(тепер Семені вського р-ну Черніг. 
обл.). В листопаді на мануфактурі 
було значно збільшено норми ви¬ 

робітку сукна. Кріпаки звернули¬ 
ся через своїх уповноважених зі 
скаргою до черніг. губернатора, 
але він під вартою повернув упов¬ 
новажених у село. В кінці грудня 
справу розглянув земський суд, 
який визнав скаргу кріпаків без¬ 
підставною. Кріпосні робітники 
відмовилися виконувати збільше¬ 
ні норми. Викликані війська при¬ 
душили заворушення. 
Літ\ Гуржій І. О. Зародження робіт¬ 
ничого кпасу України (кінець XVIII — 
аерша половина XIX ст.). К.» 1958. 
МАШІВСЬКИЙ РАИбН — у 
пд.-сх. частині Полтав. обл. УРСР. 
Утворений 1935. Площа 0,9 тис. 
км2. Нас. 27,0 тис. чол. (1980). 
У районі — 41 населений пункт, 
підпорядкований селищній і 14 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Машівка. Поверхня райо¬ 
ну рівнинна. Гол. корисні копали¬ 
ни — нафта і природний газ. Річ¬ 
ки — Тагамлик та Оріль (бає. 
Дніпра). Грунти в осн. чорноземні. 
Розташований у лісостеповій зо¬ 
ні. Під лісами і лісосмугами (дуб, 
ясен, берест, клен) — 2,1 тис. га. 
Найбільші підприємства — машів- 
ські мол., хлібний і комбікормо¬ 
вий з-ди. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Машівка) і 4 бу¬ 
динки побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-буряківни¬ 
чого і тваринництво м’ясо-мол. 
напрямів. Площа с.-г. угідь 1979 
становила 75,8 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 68,0 тис. га, сіножаті і па¬ 
совища — 7,7 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: озима пшениця, ячмінь, куку¬ 
рудза, цукр. буряки, соняшник. 
Скотарство, вівчарство, птахів¬ 
ництво. У М. р.— 14 колгоспів, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізничні станції — 
Тагамлик і Селещина. Автомоб. 
шляхів — 232 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 155 км. 
У районі — 25 заг.-осв., музична і 
спорт, школи; 29 лік. закладів, 
у т. ч. 5 лікарень. 14 будинків куль¬ 
тури, 13 клубів, 34 кіноустановки, 
26 б-к, істор. музей (с. Дмитрівна). 
У с. Кошманівці М. р. народився 
рад. парт, і держ. діяч Н. Т. Каль- 
ченко, у с. Жирківці — укр. рад. 
фізик М. В. Пасічник, у с. Новому 
Тагамлику — укр. видавець Г. П. 
Шерстюк та секретар Полтав. 
підпільного обкому партії С. Ф. 
Кондратенко. У М. р. видається 
газ. « Колгоспні вісті > (з 1935). 

М. В. Хоменко. 
МАШКЄВИЧ (Мазгкіелуісг) Бо- 
гуслав Казімеж (р. н. невід.— 
п. бл. 1649) — польс. мемуарист. 
Офіцер у надвірних військах Я. 
Вишневецького і лит. гетьмана 
Я. Радзивглла. Автор щоденника 
(вперше виданий 1840 в Лейпцігу 
в «Збірці писемних пам’яток про 
давню Польщу», оригінал не зберіг¬ 
ся), що містив відомості про виз¬ 
вольну війну укр. народу 1648—54, 
феод, анархію в Польщі, побут 
польських і українських феодалів, 
опис фортеці Кодак і Дніпрових 
порогів. 
Те.: Рос. перек л.— Дневнвк 
Богуслава Казимира Машкевича ... 
1643—1649 г. В кн.: Мемуари, отно- 
сящиеся к истории Южной Руси, в. 2. 
К., 1896. 

мАшкін Михайло Васильович 
(25.ХІ 1926, с. Новоолександрів- 
ка, тепер Синельниківського р-ну 
Дніпроп. обл.— 12. ХТ 1971, смт 

МАШКІН 

Меандр. 

П 

Меандри: П — первин¬ 
ні звивини; А — відмів 
лини; Б — меандрові 
шпори. 

А_=_ Р 

В а С 

б 
Побудова мебіусового 
листка: а — вихідний 
прямокутник; б — ме- 
біусів листок* 
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МАШОНА 

В. В. Маяковський. 

В. В. Маяковський у 
Києві. 1913. 

В. В. Маяковський. Ео- 
кіз декорації до першої 
дії «Містерії-буфф», — 
«Потоп*. 1919. 

Довге Іршавського р-ну Закарп. 
обл.) — укр. рад. композитор, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1960). Муз. 
знання здобув самоосвітою. З 
1954 керував самодіяльним ан¬ 
самблем пісні й танцю «Боржава» 
при Довжанському лісозаводі (смт 
Довге, Іршавський р-н Закарп. 
обл.). Записав і обробив ряд за¬ 
карп. нар. пісень; автор пісень 
(зокрема, « Верховино, мати моя», 
«Вечір над Боржавою»). 
МАШбНА — колишня назва наро¬ 
ду ьиона, який живе переважно в 
Зімбабве, а також у суміжних ра¬ 
йонах Мозамбіку. 
мАщенко Микола Павлович 
(н. 12.1 1929, с. Мілуватка, тепер 
Сватівського р-ну Ворошиловгр. 
обл.)— укр. рад. кінорежисер, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1962. В 1953 закінчив 
Харків, театр, ін-т. З 1956 — на 
Київ, кіностудії ім. О. П. Довжен¬ 
ка. Поставив фільми: «Хочу ві¬ 
рити» (1965), «Всюди є небо» 
(1966), «Комісари» (1970), «Іду до 
тебе» (1971), «Як гартувалася 
сталь» (1973, за М. Островсь- 
ким), «Шлях на Софію» (1978), 
«Овід» (1980, за Е. Войнич, три 
останні — телевізійні). Нагород¬ 
жений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, Дружби народів. 
Респ. комсомольська премія ім. 
М. Островського, 1970. 
МАЮСКУЛЬНЕ ПИСЬМО (від 
лат. тащзсиїиз —дещо більший)— 
давнє латинське й грецьке (в т. ч. 
візантійське) письмо, що складало¬ 
ся лише з маюскул, тобто вели¬ 
ких літер. Грец. М. п. представ¬ 
лене класичним монументальним 
грец. алфавітом, прийнятим в 
Афінах у 4 ст. до н. е., а латинсь¬ 
ке — лапідарним (див. Лапідар- 
нгсть) капітальним і лапідарним 
квадратним (6—4 ст. до н. е.), рус- 
тичним капітальним (1—5 ст.) і 
унціальним письмом (4—7 ст.). 
Зразками візант. М. п. є устав¬ 
не й унціальне письмо (5—9 ст.). 
МАЯ, Майя — ріка в СРСР, у ме¬ 
жах Хабаров. кр. і Якут. АРСР, 
права притока Алдану (басейн 
Лени). Завдовжки понад 1000 км, 
площа бас. 171 тис. км2. У верхів’ї 
має широку заболочену долину, 
яка у пониззі звужується. Живлен¬ 
ня переважно снігове й дощове. Пе¬ 
ресічна витрата води 1180 м3/с. 
Замерзає у жовтні, скресає у 
травні. Судноплавна на 500 км 
від гирла. 
МАЙК — навігаційна споруда від¬ 
мітної архітектури і кольору, при¬ 
значена для орієнтування судно¬ 
водіїв. На спорудах такого типу є 
потужні засоби світлової сигналі¬ 
зації (оптичні апарати з електр. 
або ін. лампами, лазери), що за¬ 
безпечують видимість вогню вно¬ 
чі на віддалі не менше як 15 
мор. миль (прибл. 28 км). Поряд 
з ними використовують ін. засоби 
сигналізації: акустичні повітряні 
(напр., наутофони, сирени) або 
підводні (осцилятори, дзвони то¬ 
що) і радіотехнічні (див. Радіо¬ 
маяк). Розрізняють М. берегові, 
морські (у відкритому морі на при¬ 
родній або штучній основі) і плаву¬ 
чі (судна з маяковою апаратурою, 
встановлені на якір у точно визна¬ 
ченому місці). За призначенням їх 
поділяють на вказівні (або розпіз¬ 
навальні), приймальні (на підході 

до порту), застережні, поворотні й 
створні. Осн. відомості про М. 
(опис зовн. вигляду споруди, особ¬ 
ливостей світіння вогню, дані про 
його видимість тощо) наведено 
в т. з. посібниках для плавання, 
а також на мор. навігаційних кар¬ 
тах. В давнину одним з «семи чу¬ 
дес» світу вважався Александрій- 
ський, або Фароський, маяк (283 
дон. е., існував близько 1500 ро¬ 
ків) біля входу в єгипетський порт 
Александрію. В СРСР до найдав¬ 
ніших діючих належать М. «Толбу- 
хін» (назва з 1736) на Котлінській 
косі поблизу Кронштадта, зокре¬ 
ма на території УРСР — Одесь¬ 
кий, Тендрівський і Акерманський. 
У 1970 став до ладу перший авто¬ 
матизований М. «Таллін» (мал.) 
з світловою, радіотехнічною, зву¬ 
ковою апаратурою і радіоізотопни¬ 
ми джерелами живлення. Див. та¬ 
кож Гідроакустичний маяк. 

М. /. Бусько. 
«МАЙ К» — укр. щотижнева ілю¬ 
стрована газета ліберально-бурж. 
напряму. Виходив 1912—14 (78 
номерів) у Києві. «М.» друкував 
худож. твори, міжнар. огляди, 
статті з сел. та нац. питань тощо. 
Окремі номери присвячено пам’я¬ 
ті Т. Шевченка, М. Коцюбинсько¬ 
го, Лесі Українки. В «М.» публіку¬ 
вали свої перші твори П. Тичина, 
Я. Мамонтов, О. Слісаренко, М. 
Годованець. 
«МАЙК» — республіканське ви¬ 
давництво системи Держкомвида- 
ву УРСР. Засн. в Одесі 1945 
як Одее. обл. газетно-журнальне 
вид-во; з 1960 — Одес. книжкове 
вид-во. В 1964 перетворено на 
респ. вид-во «Маяк». Випускає 
масово-політ., худож., краєзнавчу, 
туристичну л-ру та л-ру з досвіду 
роботи в народному господарстві. 
Видавництво обслуговує, крім 
Одеської, Микол, і Вінн. області. 

Г. Д. Зленко. 
МАЯ КбВСЬКИЙ Володимир Во¬ 
лодимирович [7 (19). VII 1893, 
с. Багдаді, тепер смт Маяков¬ 
ський поблизу Кутаїсі—14. IV 1930, 
Москва] — рос. рад. поет. У січні 
1908 вступив до РСДРП(б). За ре- 
волюц. діяльність був тричі ув’яз¬ 
нений. У 1911 вступив до Моск. 
училища живопису, скульптури 
та архітектури. Друкуватися почав 
1912 у зо. футуристів «Ляпас 
суспільному смакові». Перша зб. 
віршів — «Я» (1913). У ранніх 
поезіях, драматичній поемі «Во¬ 
лодимир Маяковський» (пост. 
1913, вид. 1914) показав трагедію 
людини у капіталістичному місті, 
співчував знедоленим. Формаль¬ 
но належачи до групи футуристів, 
М. виділявся соціальним пафосом, 
високим гуманізмом всієї творчос¬ 
ті. У 1914—15 створив цикл сати¬ 
ричних гімнів, в яких затаврував 
антинародну мораль бурж. сус¬ 
пільства, та поему «Хмарина в 
штанах», в якій провіщав револю¬ 
цію. У поемі «Війна і мир» 
(1915—16) засудив грабіжницьку 
суть першої світової війни. У 
поезіях дожовтневого періоду — 
«Набридло», поемах «Флейта-хре- 
бет», «Людина» викривав антигу¬ 
маністичну суть капіталізму. 
М. радісно зустрів Велику Жовт¬ 
неву соціалістич. революцію [вір¬ 
ші «Наш марш», «Ода револю¬ 
ції», «Лівий марш» (всі — 1918), 

п’єса «Містерія-буфф» (1918, 
2-а редакція 1921]. На деяких 
творах перших років після ре¬ 
волюції помітний вплив футуриз¬ 
му. М. ще не до кінця подолав 
нігілізм щодо мистецтва минуло¬ 
го («Радіти рано»), надмірний гі¬ 
перболізм і абстрактність. У 1919— 
22 М., як поет і художник, працю¬ 
вав в «Окнах РОСТА». Тут він 
створив велику кількість політично 
загострених плакатів, до яких пи¬ 
сав віршовані тексти. Займався та- 

«Клоп». Сцена з вистави Дніпропет¬ 
ровського російського драматияного 
геатру імені М. Горького. 1980 

кож книжковою і промисловою гра¬ 
фікою, виконав численні портрет¬ 
ні зарисовки, ескізи лубків і театр, 
декорацій. У 1919—20 створив пое¬ 
му «150 000 000» — революц. епос 
про перемогу народу-богатиря. У 
поемах «Люблю» (1922), «Про це> 
(1923) стверджував ідею високої 
моралі, чистих людських почуттів, 
у поемі «Робітникам Курська, що 
добули першу руду» (1923) уславив 
працю робітників. У віршах «Во¬ 
лодимир Іллічі» (1920), «Ми не 
віримо» (1923), «Комсомольська» 
(1924), «Розмова з товаришем Ле¬ 
ніним» (1929), поемі «ДобреІ»(1927) 
звертався до образу В. І. Леніна. 
У поемі «Володимир Ілліч Ленін> 
(1924) створив монументальний об¬ 
раз вождя. Поема — натхненний 
гімн партії та її вождеві. У 1924— 
29 не раз виїжджав за кордон. Вра¬ 
ження від цих поїздок передав 
у віршах «Париж», «Бруклінський 
міст», «Хмарочос у розрізі» та ін., 
нарисах «Моє відкриття Америки». 
Вірші «Розповідь ливарника Івана 
Козирєва», «Розповідь про Куз- 
нецькбуд», «Товаришеві Нетте, па¬ 
роплаву і людині» та ін.— пре 
рад. дійсність, нову людину. «Вір¬ 
ші про радянський паспорт» спов¬ 
нені патріотичної гордості за Рад. 
Батьківщину; поема «ДобреІ» 
(1927) — героїчний літопис револю¬ 
ції. У сатиричних віршах «Проза- 
сідалися», «Про негідь», «Стовп», у 
комедіях «Клоп» (1928) і «Баня» 
(1929) таврував бюрократизм, мі¬ 
щанство, кар’єризм, підлабузниц¬ 
тво тощо. М. виступав проти без¬ 
ідейності і аполітичності в поезії. 
З великою художньою силою «міс¬ 
це поета в робітничому строю» по¬ 
казав у незавершеній поемі «На 
весь голос» (1930). М. був тісно 
зв’язаний з культурою Рад. Украї¬ 
ни. Про велич і простоту укр. 
мови писав у вірші «Борг Україні» 
(1926). В 1912—14 тричі відвідав 
Україну, а починаючи з 1924 приїз- 
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див сюди щороку. Виступав у Хар¬ 
кові, Києві, Одесі, Дніпропетров¬ 
ську, Полтаві, Донецьку, Вінниці, 
Запоріжжі, Житомирі, Бердичеві, 
в різних містах Криму. У віршах 
«Київ» (1924), «Нашому юнацтву» 
(1927), «Три тисячі і три сестри» 
(1928) та ін. оспівав індустріальну 
велич Рад. України, її культуру, 
дружбу рос. та укр. народів. Для 
Всеукраїнського фотокіноу прав¬ 
ління написав вісім сценаріїв, за 
двома з яких («Троє», 1928; «Дека- 
брюхов та Октябрюхов», 1928) по¬ 
ставлено фільми. Твори М. укр. 
мовою перекладали П. Тичина, 
М. Бажан, Ю. Яновський, Л. Пер- 
вомайський, Остап Вишня, М. 
Терещенко, С. Голованівський, Є. 
Дроб’язко, Л. Дмитерко. П’єси 
М. ставляться на укр. сцені. У 1937 
в Москві відкрито бібліотеку-му- 
зей В. В. Маяковського, 1941 на 
батьківщині поета в смт Маяков- 
ський створено літ.-меморіальний 
музей М., 1958 в Москві йому 
споруджено пам’ятник. 
Ілюстрацію див. також на окре-' 
мому аркуші дост. Агітація, т. 1, 
с. 64—65. 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 1— 
13. М., 1955—61; Укр. перекл. 
— Вибране. К., 1936; Вибране. К., 
1949; Вибрані твори, т. 1—3. К., 1953. 
Літ.: Абрамов А. Образ В. И. Ленина 
в творяестве В. Маяковского. М.. 
1970; Перцов В. О. Маяковский. 
Жизнь и творяество. М., 1976; Маяков¬ 
ский и современность. М., 1977; Лавут 
П. Маяковский едет по Союзу. Воспо- 
минания. М., 1978; Тростянецький А. 
Маяковський і українська радянська 
поезія. К., 1952; Маяковський і Укра¬ 
їна. К., 1958; Сербин П. Изучение твор- 
чества Владимира Маяковского. К., 
1976; Вортман С.^ Нагорська В. Мая¬ 
ковський і Україна. Бібліографічний 
покажчик. Одеса, 1955; Зубов Ю. 
В. В. Маяковский. Указатель лите- 
ратурьі. М., 1955. І. Т. Крук. 

МАЯТНИК — тверде ТІЛО, яке ПІД 
дією прикладених сил, зокрема 
сили тяжіння, здійснює коли¬ 
вання навколо нерухомої точки або 
осі. Математичний М.— 
матеріальна точка М, яка, буду¬ 
чи підвішеною на невагомій і не- 
розтяжній нитці до нерухомої 
точки, коливається у вертикальній 
площині під дією сили тяжіння 
(мал. 1). При малих кутах відхи¬ 
лення а матем. М. здійснює май¬ 
же гармонічні коливання з періо¬ 
дом Т = 2лУ 1/д, де / — довжина 
М., д — прискорення вільного па¬ 
діння. Фізичний М.— тверде 
тіло довільної форми, яке колива¬ 
ється під дією сили тяжіння навко¬ 
ло нерухомої горизонтальної осі 
О, що не проходить через центр 
його ваги С (мал. 2). У випадку 
малих відхилень період коливань 
фіз. М. Т = 2лУіа/д, де і0 = 
= ]ітд. — т. з. зведена довжина 
фіз. М., У — його момент інерції 
відносно осі обертання, т — ма¬ 
са, й — віддаль від осі обертання 
до центра ваги. Властивості М. ши¬ 
роко застосовують у різних при¬ 
ладах для визначення часу, при¬ 
скорення вільного падіння, момен¬ 
тів інерції тіл тощо. Див. також 
Фуко маятник. 
мбабАне — столиця Свазіленду. 
Автомоб. шляхом сполучена зі сто¬ 
лицею Мозамбіку — м. Мапуту. 
22,4 тис. ж. (1976). Поблизу міста — 
добування азбесту (рудник Хев- 
лок). Публічна бібліотека. 

МВбРУ, Моеро — озеро в Африці 
на кордоні Замбії та Заїру, лежить 
на вис. 917 м над р. м. Довж. по¬ 
над 100 км, шир. бл. 40 км. Площа 
5,1 тис. км2, глиб, до 15 м. В озеро 
впадає р. Луапула, витікає р. 
Ловуа (бас. Конго). Рибальство 
(понад 70 видів риби). Судноплав¬ 
ство. Відкрив Д. Лгвінгстон 1867. 
мгАрськ.ий монастйр, 
Мгарський Лубенський Преобра- 
женський монастир — колишній 
православний монастир, один з 
осередків антиуніатської боротьби 
на Лівобережній Україні в 20— 
40-х рр. 17 ст. Засн. 1619 у с. Мга- 
рі (тепер Лубенського р-ну Полтав. 
обл.) за ініціативою укр. церк. дія¬ 
ча І. Копинського коштом Р. Виш- 
невецької. В 1622 при М. м. було 
створено братство, яке відіграло 
значну роль у боротьбі проти пока¬ 
толичення місц. населення. Із спо¬ 
руд М. м., що збереглися, пам’ят¬ 
ками архітектури є Преображен- 
ський собор (1684—92; архітектори 
1. Баптист і М. Томашевський) і 
дзвіниця (18 ст.). Іл с. 425. 
мгд-генерАтор — див. Маг¬ 
нітогідродинамічний генератор. 
МДІВАНІ Георгій Давидович [н. 
13 (26).ІХ 1905, с. Багдаді, тепер 
смт Маяковський] — груз. рад. 
драматург, кіносценарист, засл. ді¬ 
яч мист. Груз. РСР (з 1961). Член 
КПРС з 1944. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Літ. діяльність 
почав як поет 1922. Пише груз. і 
рос. мовами. Перший драматичний 
твір — «Алькасар» (1936). Автор 
п’єс: «Батальйон іде на Захід» 
(1941), «Партизани Криму» (1942), 
«Нові часи» (1952), «День народ¬ 
ження Терези» (1961), «Украдено 
консула» (1963), «Велика мама» 
(1970), «Лілео» (1977). За кіносце¬ 
наріями М. поставлено фільми: 
«Рядовий Олександр Матросов» 
(1948), «Солдат Іван Бровкін» 
(1955), «Іван Бровкін на ціли¬ 
ні» (1958), «Хевсурська балада» 
(1966), «Посланці вічності» (1971), 
«Бухта радості» (1977) та ін. П’є¬ 
си М. ідуть у театрах України. 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, орденом 
Дружби народів, медалями. 
Те.: Избранньїе произведения. т. 1— 
2. М., 1974; Укр. перек л.— Люди 
доброї волі. К., 1951; Нові часи. 
К., 1953; День народження Терези. В 
кн.: Наш сучасник. К., 1963; Велика 
мама. К., 1971. І. М. Давидова. 
МЕАНДР [від грец. Маїауброс; — 
назва звивистої річки в Малій 
Азії (тепер — Великий Менде- 
рес)] — поширений тип геометр, 
орнаменту у вигляді ламаної під 
прямим кутом безперервної лінії 

Виробництво меблів в УРСР 
за видами 

Види меблів 1965 1970 1978 

9063 10 331 1 1260 

Столи, тис. шт. 2514 2889 3853 

Стільці та крісла, 
тис. шт. 

Буфети, півбуфе- 
ти і серванти. 
тис. шт. 685 801 412 

Шафи, тис. шт. 1130 1138 2070 

Набори і гарніту¬ 
ри побутових меб¬ 
лів, тис. комплек¬ 
тів 95,5 367,7 735.9 

або кривої з завитками. Найдав¬ 
ніший меандровий орнамент, ви¬ 
конаний ритуванням (заглиблен¬ 
ням) на кістці, а також намальова¬ 
ний вохрою, відомий з пізньопале- 
олітичної Мізинської стоянки на 
Україні. М. широко застосовував¬ 
ся в античному мист. та архітекту¬ 
рі. Іл. с. 421. 
МЕАНДРИ — плавні звивини рі¬ 
ки. Виникають внаслідок боко¬ 
вої ерозії. Характерні для рівнин¬ 
них річок з повільною течією. Спо¬ 
стерігаються у заплавах Дніпра, 
Десни, Волги та ін. рік. Іл. с. 421. 
М£біУС (МбЬіиз) Август Ферді- 
нанд (17.XI 1790, Шульпфорта — 
26. IX 1868, Лейпціг)—нім. геометр. »есор Лейпцігського ун-ту 

16). М. запровадив у про¬ 
ективну геометрію систему коор¬ 
динат і аналітичні методи дослі¬ 
джень; подав заг. поняття проек¬ 
тивного перетворення, зокрема до¬ 
слідив корелятивні перетворення; 
одержав нову класифікацію кри¬ 
вих і поверхонь. У 1858 встановив 
існування односторонніх повер¬ 
хонь (див. Мебіусів листок). 
МЄбіУСІВ ЛИСТбК — найпро¬ 
стіша з односторонніх поверхонь. 
Можна одержати із прямокутника 
АВСИ, склеївши між собою сторо¬ 
ни АВ і С£) так, щоб сумістились 
протилежні вершини прямокутника 
(мал. с. 421). Розглянули таку по¬ 
верхню незалежно один від одного 
нім. математики А. Ф. Мебіус та І. 
Б. Лістінг (1808—82). Межею М. л. 
є одна замкнена крива, тому, коли 
його розрізати вздовж серед, лі¬ 
нії, він не розпадеться, а пере¬ 
твориться на двічі закручене ци¬ 
ліндричне кільце. М. л. є неорієн- 
тованою поверхнею (див. Орієн¬ 
тація в математиці). 

В. Є. Михайленко. 
мЄблева промисловість — 
галузь деревообробної промисло¬ 
вості, підприємства якої вироб¬ 
ляють меблі для житлових та гро¬ 
мадських будівель. Виготовлення 
меблів — одне з найдавніших вироб¬ 
ництв. У дореволюц. Росії воно 
мало в основному кустарний і на¬ 
півкустарний характер. З 2-ї пол. 
19 ст. зароджується пром. вироби, 
меблів (лише бл. 10% заг. кіль¬ 
кості виробленої продукції). 
В СРСР створено велике машинне 
вироби, меблів. В країні 1978 ви¬ 
роблено меблів на суму 4,9 млрд. 
крб., меблевих гарнітурів — 687 
тис. комплектів (1970 відповідно — 
2,8 млрд. крб., 275 тис. комплек¬ 
тів). На Україні до Великої 
Жовтн. соціалістич. революції, 
крім кустарних майстерень, діяли 
невеликі спеціалізовані меблеві 
ф-ки в Києві, Одесі, Катериносла¬ 
ві (тепер Дніпропетровськ), Хар¬ 
кові, Житомирі. За роки Рад. вла¬ 
ди М. п. України докорінно ре¬ 
конструйовано, споруджено нові 
високомеханізовані підприємства, 
оснащені найновішою технікою. 
На поч. 1980 в республіці діяло 
бл. 200 спеціалізованих підпри¬ 
ємств М. п., серед них найбільші — 
Житомирський меблевий комбі¬ 
нат, Київська меблева фабрика 
імені В. Н. Боженка, Свалявський 
лісокомбінат імені 50-річчя Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної рево¬ 
люції, Тересвянський деревооброб¬ 
ний комбінат, Івано-Фр. та Мука¬ 
чівська меблеві ф-ки, Дніпропет- 

МЕБЛЕВА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

яйНЬ, 

Г. Д. Мдівані. 

Автоматизований маяк 
«Таллін». 

Мал. 1. Маятник мате¬ 
матичний. 

Мал. 2. Маятник фі¬ 
зичний. 
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МЕБЛІ ровський, Вороши ловгр., Львів¬ 

ський меблеві комбінати та ін. 
В 1978 в республіці вироблено 
меблів на суму 957,5 млн. крб. 
На підприємствах М. п. впровад¬ 
жено конвейєри, потокові автома¬ 
тичні і механізовані лінії, поглиб- 

приймання їжі, зберігання речей), стін, столами, скринями, мисни- 
На форми М. впливають над. тра- коми, В багатьох районах для оз- 
диції, естетичні смаки відповідної доблення М. застосовували різьб- 
істор. епохи, рівень виробництва, лення художнє, створюючи справж- 
До найдавніших зразків належать ні твори декоративно-ужиткового 
М. Старод. Єгипту: стільці зі спин- мистецтва. Багата орнаментальна 
кою, збагачені скульпт. формами, пластика характерна для гуцуль- 

люється стандартизація та уніфі- орнаментом, золотим, перламутро- ських скринь, мисників. Особливої 
кація деталей і вузлів меблевих вим оздобленням, які, крім ути- 
виробів. Вироби, окремих мебле- літарних, виконували й ритуальні 
вих виробів було замінено вироби, функції. Давньогрец. М. відзна- 
меблів у наборах, що відповідають чалися чіткістю конструктивних 
архітектурно-художнім вимогам вирішень, майстерним поєднанням 

Меблі. 1. Диван. Місто сучас. житла. Осн. конструкцій- 
Переяслав-Хмельниць- ним матеріалом у вироби, меблів 

стали деревностружкові і деревно- 
волокнисті плити; широко застосо¬ 
вують полімерні матеріали, син- 

Львів. 18 ст. 4. Стіл тетичні облицьовувальні плівки, 
без гаіздків. Місто Ко- лакофарбові матеріали, деталі і 

вузли з металу, скла, пластмас то¬ 
що. На Україні проблемами роз¬ 
витку М. п. займаються проектно- ^ 
технологічні ін-ти Укрдшромеб- синами, карнизами, колонами, 6у- 
лі, Укрдіпродеревпром, Укр. н.-д. ™ переобтяжені прикрасами у 
ін-т мех. обробки деревини (усі — ВИГЛЯЛ1 картушів, скульпт. різьо- 
в Києві), Івано-Франківський про- лення"’ Ці м- В1Л°™ Ще під наз- 
ектво-конструкторський техноло- 8?ю в <стил] Буль» за їм ям 

кий (тепер Київської 
області). 17 ст. 2. Скри¬ 
ня. Дніпропетровщи¬ 
на. 1906. 3. Стілець. 

сів (тепер Ївано-Фран 
ківської області). 19— 
20 ст. 

виразності досягали М., в різьб¬ 
лений орнамент яких втирали са¬ 
жу, розведену на лляній олії. У 
М. Закарпаття вживалися великі 
розетки, яворівські майстри вміло 
поєднували різьблення з фарбу¬ 
ванням. У 18 ст. центрами виго¬ 
товлення високохудож. М. були 
Косів, Вижниця, Стрий, Яворів 
га ін. міста. На Україні своєрідні 
зразки М., у яких зберігаються нар. 
традиції, виготовляють і в сучас. 
народних художніх промислах 
(плетені М. з лози, Чернігів). Су¬ 
час. М. відповідають новим функ¬ 
ціональним і технологічним вимо¬ 
гам (див. Меблева промисловість). 
Проте індустріальні методи ви- 

легкістю, різноманітністю форми, роби, і уніфікація деталей не поз- 
декоративних елементів. У період бавляють різноманітності в деко- 
барокко стилі М. умовно пі дрозді- ративному вирішенні М. Одним з 
лялись за часом правління франц. важливих принципів проектуван- 
королів Людовиків. М. оформля- ня М. є групування предметів у 
лися відповідно до оздоблення гарнітури для приміщень спец, 
стін і відзначалися гнутою пластич- призначення (їдалень, спалень, дит. 

деталей, виявленням природних 
особливостей деревини. Розвиток 
стилів М., як галузі декоративно- 
ужиткового мистецтва, органіч¬ 
но пов’язаний з архітектурою. 
В середньовічних М. на зміну ма¬ 
сивним формам з кованими наклад¬ 
ками прийшли М. з архіт. деталя¬ 
ми — колонками, карнизами. Для 
М. готичного стилю характерна 
рамково-фільончата конструкція й 
витягнуті вертикальні поділи. М. 
доби Відродження відзначаються 

ною поверхнею, колонками, баля- кімнат). Корпусні вироби виго¬ 
товляються у вигляді секцій, сте¬ 
лажів та універсально-збірних бло¬ 
ків. Різні варіанти секцій доз¬ 
воляють підбирати М. залежно 
від складу сім’ї та її запитів. 

їїч. ін-т та їн. Середі н. соціалісти»!- *лого покоління франц. при- Зразки старовинних М. зберіга- 

С. Мегедннюк. 

них країн М. п. найбільш розви¬ 
нута в НДР, Польщі, Румунії, Че- 
хословаччині, Угорщині, Болгарії; 
серед капіталістичних — в СІЛА, 
ФРН, Франції, Великобританії, 
Фінляндії. М. А. Гонтар. 
МЕБЛІ (франц. шеиЬІе, від лат. 

____... шоЬіііз — рухомий) — предмети 
Скринька. Інкрустація обстановки житл. та громадських 
бісером і металом. Кі- приміщень, а також парків, пля- 

7* Мі5ї° К°сів жів, транспорту тощо. М. вико- 
сІкоїРобІас5ТФраНК1В* НУЮТЬ Утилітарні функції й органі¬ 

зовують інтер'єр. Виготовляються 
з дерева (корпусні, гнуті, гнуто- 
клеєні, плетені), полімерних ма- 

Мебл! і тбпіг>ип теріалів (формовані, литі, склеє- 
родавній'єіїпет із'ст" н1> пРе«»гші) та з металу (на ме- 
до н. Є. 2. Срібний стіл! талевому каркасі, штамповані, 
Англія. 17 ст. 3. А. ПІ. зварні, литі). За конструктивними 

ознаками М. поділяються на збір¬ 
но-розбірні, нерозбірні, секційні 
й такі, що трансформуються. На- 

ст- були поширення вбудовані меблі. 
Форми М. визначаються матеріа¬ 
лами, з яких вони виготовляються, 
та їхнім призначенням (для занять. 

дворних меблярів (засновник — ються в Українському музеї етно- 
А. Ш. Буль). Для стилю рококо графії та художнього промислу у 
(поч. 18 ст.) характерна граціоз- Львові, а також у музеях нар. ар- 
ність форм, майже повна відсут- хітектури та побуту УРСР у Пи- 
ність прямих ліній; дерево прихо- рогові під Києвом, Переяславі- 
вувалось позолотою і пофарбуван- Хмельницькому, Ужгороді та ін. 
ням. В серед. 18 ст. в Англії заро- Іл. див.наокр. аркуші, с.448—449. 
дився стиль Т. Чіпендейля. Май- Літ.: Соболев Н. Н. Стали в мебели. 
стер, відмовившись від оздоблень, М.» 1939; Ахтеров И. С., Каракис 
виготовляв з червоного дерева лег- И. И., Свешннков О. А. Мебель для 
кі, витончені й комфортабельні М. Дитячі 

Буль. ІПафа-кабінет. 
Франція. 2-а половина 
17 ст. 4. Секретер. Іспа¬ 
нія. Початок 17 ст. 

Крісло. Флоренція. 
Кінець 16 ст. 6. М. То- 
нет. Крісло-качалка ві¬ 
денської робота. Близь¬ 
ко 1870. 

В останній чверті 18'сі. в М. пану- *еблі. кГі9б“с^дюк И. И. Куль- 
вав стиль класицизму, найхарак- тура вашей квартарьі. К., 1967; Ка- 
тернішою ознакою якого були: чіт- ракіс І. Й. Інтер’єри шкіл і дошкіль- 
ко виражена конструкція виробу, них закладів. К., 1974; Кес Д. Стали 
вживання в орнаментах антич. мо- мебели. Будапешт. 1979. 
тивів, виявлення фактури дерева А тлмйти КарахІС‘ 
(представники цього стилю Ж. А. МЕГАКАРІОЦИТИ (від грец. 
Різенер, Ж. Жакоб та ін.). На поч. — великий, иаргюу горіх 
19 ст. під впливом захоплення ан- 1 нг,тоЄ — вмістище, тут клі- 
тичністю сформувався стиль ам~ тина) — різновидність клітин кро 
пір, який строго підпорядковував вотворних органів. Клітини вели- 
М. законам архітектури. В кін. К1! (до ^0 мкм), мають одне або 
19 ст. М. стилю модерн стають кілька ядер, цитоплазму з харак- 
менш громіздкими, застосовуються терною зернистістю. З М. утво- 
стінні шафи й ніші. Для нар. М. рюються тромбоцити. 
Росії середніх віків характерними МЕГАЛІТИЧНІ СПОРУДИ, ме- 

відпочинку, сну, приготування і ^уди прості”й раціональні’форми.’ галіти (від грец. цбусц — великий 
Предмети обстановки нар. житла — і Хгоо<; — камінь) — давні спору- 
нерухома лава, ослін, прямокут- ДИ, складені з одного або багатьох 
ний стіл, табуретка, скриня, ліж- блоків необтесаного чи грубо об- 
ко — зберегли свої риси до 20 ст. битого каменю. До М. с. належать 
В рос. палацових та маєткових дольмени, кромлехи, менгіри, ка- 
інтер’єрах М. відповідали прийня- м’яні скрині тощо. М.с. виникли за 
тим європ. стилям. Своєрідністю енеоліту (серед. 3-го тис. до н. е.). 
цих М. було виявлення природної В Зх. Європі найбільшого розвит- 

четвер 
V 'Ш - ‘V. , 

декоративної фактури деревини 
(карельської берези, червоного де¬ 
рева, горіха). Палацові М. про¬ 
ектували в єдиному стилі з інтер’є¬ 
ром відомі рос. архітектори В. Рас- 
треллі, М. Казаков, А. Вороні- 
хін, К. Россі, В. Стасов та ін. 
На Україні з давніх давен побуту¬ 
ють нар. М. простих і раціональ- 

ку досягли за бронзового віку. 
В деяких неєвроп. країнах (Індія, 
Японія та ін.) споруджувалися і 
в залізному віці. На тер. СРСР ві¬ 
домі на Кавказі, в Сибіру і в 
УРСР (Волинь, Поділля і Крим). 
Споруджувалися переважно над 
похованнями, і тому їх пов’язу¬ 
ють з поховальним культом. 

них форм. Нар. житла устаткову- МЕГАЛОПОЛІС [від грец. |ієуа£ 
валися широкими лавами вздовж (цєуаХоо) — величезний і яоХіс — 
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місто] — група агломерацій насе¬ 
лених пунктів. М. характерні для 
капіталістичних країн, у яких на 
основі тер. концентрації г-ва сти¬ 
хійно формуються високоурбанізо- 
вані (див. Урбанізація) зони як 
форми міськ. розселення. М. може 
об’єднувати сотні поселень і де¬ 
сятки мільйонів населення. їм 
притаманні переважно лінійно ви¬ 
тягнутий характер забудови, полі- 
центрична структура, порушення 
екологічної рівноваги навколиш¬ 
нього середовища. Найбільші 
М.— на атлантичному узбережжі 
СІНА (агломерації Бостона, Нью- 
Йорка, Філадельфії, Балтімора, 
Вашінгтона; заг. протяжність по¬ 
над 1000 км, нас. понад 42 млн. 
ж.), в Японії — у зонах Токіо — 
Нагойя, Осака — Кобе, у ФРН — 
рейнсько-рурський, у Великобрита¬ 
нії — лон донсько-лі верну льсь кий 
тощо- М. формуються також у 
деяких країнах, що розвиваються 
(зокрема, у Бразілії). 

Л. М. Корецький. 
МЕГА-, МАКРО- І МІКРОСВГТ 
(від грец. цеуас; — величезний, 
ракрб£ — великий, довгий і цікрбс; 
— малий) — три рівні матеріаль¬ 
ної дійсності, три вузлові ланки 
єдиного причинно-наслідкового 
зв'язку явищ Всесвіту. Мега¬ 
світ — галузь матеріальних 
утворень, розміри яких перевищу¬ 
ють 1010 см (планетні системи, зо¬ 
ряні асоціації, галактики, мета¬ 
галактики та ін.). Макросвіт 
— звичайний світ, в якому живе 
і діє людина {планети, земні 
тіла, кристали, великі молекули). 
Мі кросві т утворюють мате¬ 
ріальні об’єкти, розміри яких 
не перевищують розмірів атомів, 
атомних ядер, елементарних ча¬ 
стинок та ін. Ця послідовність 
рівнів організації матерії являє 
собою, як указував Ф. Енгельс, 
ланцюг вузлових точок, які зу¬ 
мовлюють різні якісні форми існу¬ 
вання загальної матерії (див. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 20, с. 561). 
Виникнення і розвиток матеріа¬ 
лістичних уявлень про структуру, 
закони й діалектику взаємодії 
М.-, м.- і м. тісно пов’язані з гене¬ 
зисом і еволюцією атомістики 
і пройшли три етапи: натурфіло¬ 
софський (Левкіпп, Демокріт, Епі- 
кур, Лукрецій та ін.), механістич¬ 
ний (Г. Галілей, Р. Бойль, І. Нью¬ 
тон, М. В. Ломоносов, Дж. Даль- 
тон, А. Авогадро, А. М. Бутлеров, 
Д. І. Менделєєв та ін.) і сучас. 
фізичний (М. Планк, Н. Бор, А. 
Ейнштейн, Луї де Бройль, В. Гей- 
зенберг та ін.). На перших двох 
етапах тотожність будови М.-, 
м.- і м. механістично зводилася 
до тотожності законів, що керу¬ 
ють ними. Сучас. уявлення про 
єдність М.-, м.- і м., що сформува¬ 
лися на грунті квантової фізики, 
спец, і заг. відносності теорії, 
розкрили якісну своєрідність кож¬ 
ного з цих матеріальних утворень, 
специфіку їхніх закономірностей і 
діалектику взаємозв’язків між ни¬ 
ми. Ці уявлення, підтверджуючи 
і відображаючи діалектичний по¬ 
гляд на будову матерії, заперечу¬ 
ють будь-які «останні », абсолютно 
прості, незмінні й неподільні ча¬ 
стинки й елементи матерії. «Діа¬ 
лектичний матеріалізм,— писав 

В. І. Ленін,— наполягає на тимча¬ 
совому, відносному, приблизному 
характері всіх цих в і х пізнання 
природи прогресуючою наукою лю¬ 
дини. Електрон є так само неви¬ 
черпний, як і атом, природа 
безконечна* (Повне зібр. тв., т. 18, 
с. 256). Розвиток фізики й астроно¬ 
мії на сучас. етапі привели до но¬ 
вого розуміння взаємовідношення 
між елементарними частинками і 
Всесвітом. Так, акад. М. О. Мар- 
ков, грунтуючись на заг. теорії 
відносності, розробив ряд принци¬ 
пово нових фізикотеор. концеп¬ 
цій («фридмони», «максимони» та 
ін.), які дають змогу строго теоре¬ 
тично тлумачити Всесвіт як мікро¬ 
частинку, а мікрочастинку — як 
Всесвіт. Природознавство 20 ст., 
поглиблюючи діалекти коматеріа- 
лістичне розуміння матеріальної 
єдності світу, гармонійно синтезує 
протилежні властивості мега-, ма- 
кро- і мікросвіту. 
Літ.1* Марков М. А. О природе мате¬ 
рин. М., 1976; Новиков И. Д. Зволю- 
ция вселенной. М., 1979; Зйнштейн 
и философские проблеми физики 
XX века. М., 1979; Гейзенберг В. Фи¬ 
лософские проблеми атомной физики. 
Пер. с англ. М.* 1953. 

В. С. Лук*янець. 
МЕГАНбМ — скелястий мис на 
пд.-сх. узбережжі Кримського 
п-ова, поблизу м. Судака. Оми¬ 
вається водами Чорного м. По¬ 
верхня — плато заввишки понад 
300 м над р. м., розчленоване уще¬ 
линами та ярами. Одне з найпо- 
сушливіших, безводних місць Кри¬ 
му (опадів менше 300 мм на рік). 
Степова і напівпустельна рослин¬ 
ність, зарості ксерофітних чагарни¬ 
ків типу фригани. О. В. Єна. 
МЕГАНТРбП (від грец. цєуад — 
великий і аудрояо<; — людина) — 
великий людиноподібний викопний 
примат. Виділяють два види М.— 
давньояванський і африканський. 
Геологічно М. належить до середи¬ 
ни антропогенового періоду і ант¬ 
ропогенової системи. Одні вчені 
відносять М. до пітекантропів, 
інші зближають його з австрало¬ 
пітеками. 
МЕГАРСЬКА ШКбЛА — ідеалі¬ 
стична філософська школа в Ста¬ 
родавній Греції (4 ст. до н. е.), 
засновником якої був учень Со- 
крата — Евклід з Мегари. Філосо¬ 
фія Евкліда і його послідовників 
Евбуліда, Діодора Крона й Стілпо- 
на являла собою еклектичну суміш 
етики Сократа з елементами вчень 
елейської школи і софістів. Запе¬ 
речуючи вірогідність чуттєвого піз¬ 
нання, представники М. ш. твер¬ 
дили, що єдиним джерелом пізнан¬ 
ня є поняття. Вони не визнавали 
руху, якісної різноманітності сві¬ 
ту. Істинне існування філософи М. 
ш. приписували тільки «вищому 
благу*, яке вони розглядали як 
єдину, самостійну, нерухому, то¬ 
тожну саму собі сутність. 
МЕГАСПОРА (від грец. дбуас; — 
великий і спори), макроспора — 
велика спора у різноспорових ви¬ 
щих рослин. У вищих спорових 
рослин М. розвиваються в мега- 
спорангіях (іноді поза ними), які 
утворюються на видозмінених ли¬ 
стках — мегаспорофілах; мають 
гаплоїдний (одинарний) набір 
хромосом. При проростанні М. 
утворюється жіночий заросток, на 
якому розвиваються жіночі стате¬ 

ві органи — архегонії. У насінних 
рослин спостерігається поступова 
редукція заростка. У покритона¬ 
сінних М. проростає безпосередньо 
в насінному зачатку, утворюючи 
зародковий мішок. 
МЕГАЦЙКЛ (від грец. — 
величезний і кіЗкХо£ — круг, ко¬ 
ло) у геології — найбільші 
етапи тектонічної історії Землі, 
за яких відбулися найважливіші 
перебудови її структури. Трива¬ 
лість М.— сотні мільйонів років. 
М. визначають на підставі геохро¬ 
нологічних досліджень (див. Гео¬ 
хронологія) і планетарних узагаль¬ 
нень. На сучас. етапі у дослідни¬ 
ків немає єдиної точки зору на 
кількість М. та їхню тривалість. 
Термін «мегацикл» запровадив 
нім. геолог X. Штілле (1944). 
МЕГЕДИНКЖ Марко Степано¬ 
вич (1842, с. Річка, тепер Косів» 
ського р-ну Івано-Фр. обл.— 1912, 
там же) — укр. нар. різьбяр. Виго¬ 
товляв тарілки,скриньки, бариль¬ 
ця, свічники, топірці, хрести, цим¬ 
бали й оздоблював їх геом. орна¬ 
ментом з різнокольорового бісеру 
ніжних і тонко згармонійованих 
відтінків. Твори М. експонували¬ 
ся на виставках у Кракові (1887), 
Львові (1894,1905), Коломиї (1912). 
Зберігаються в Укр. музеї етно¬ 
графії та худож. промислу у Льво¬ 
ві, Львів, музеї укр. мистецтва. 
МЕГЕРА (Мєуаіра) — у грец. мі¬ 
фології одна з ериній, втілення гні¬ 
ву й заздрощів. Зображували її 
потворною жінкою з гадюками за¬ 
мість волосся, довгим язиком, з 
факелом і бичем у руках. 
МЕГОММЕТР (від грец. — 
великий, ом і грец. дєтрбсо — 
вимірюю) — прилад, яким вимі¬ 
рюють великий (здебільшого до 
тисячі мегом) електричний опір. 
До осн. частин найпоширеніших 
М. (мал.) належать вимірюваль¬ 
ний механізм (переважно двоко- 
тушковий логометр) і генератор по¬ 
стійного струму (на напругу 100— 
2500 В) з ручним приводом. Є та¬ 
кож М. електронні і з цифровим 
відліком. За допомогою М. вимірю¬ 
ють опір електр. ізоляції прово¬ 
дів, кабелів, обмоток електр. ма¬ 
шин тощо. Див. також Омметр. 
МЕГРЄЛИ, мінгрели — грузини, 
які живуть у Мегрелії — історич¬ 
ній області Зх. Грузії. Говорять 
грузинською та мегрельською мо¬ 
вами (див. Картвельськг мови). 
МЕГРЕЛІЯ — історична область 
у Зх. Грузії, населена мегрелами. 
З кін. 15 ст. входила до складу 
Імеретинського царства (див. Іме- 
ретія). Самостійне Мегрельське 
князівство виділилося бл. серед. 

МЕГРЕЛІЯ 

Преображенський собор 
Мгарського монасти¬ 
ря. 1684-92. 

Мегомметр: 1 — вимі¬ 
рюваний опірз 2 — до¬ 
датковий опір; З — шка¬ 
ла; 4 — генератор; 5 — 
логометр. 

Меблі. 1. Стіл карель¬ 
ської берези. Росія. 
1800. 2. В. Растреллі. 
Диван. Росія. Середи¬ 
на 18 ст. 3. Колиска. 
Росія. 18 ст. 
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МЕГХАЛАЯ 16 ст. (до поч. 17 ст. в нього вхо- ширені тропічні ліси і чагарники, громадянства, які проживають за 

дила й Абхазія). В 1803 князівство Більшість населення веде примі- кордоном, представляє до наго- 
перейшло в рос. підданство. В тивне натуральне с. г. Осн. прод. родження М-во закордонних справ 
1857 відбулося антифеод. сел. культура — рис. Вирощують також (МЗС) СРСР або ін. держ. органи 
повстання. Князівство припинило кукурудзу, просо, картоплю, ци- і громадські організації СРСР за 
існування 1867. трусові. Шовківництво. В лісах — погодженням з МЗС СРСР. Ука- 
МЕГХА/іАЯ — штат на Пн. Сх. заготівля деревини. Незначна гір- зи Президії Верховної Ради СРСР 
Індії. Площа 22 тис. кма. Нас. ничодобувна пром-сть (добування про нагородження М. СРСР публі- 
1,1 млн. чол. (1975, оцінка). Адм. вугілля). , „ куються для заг. відома. Вручен- 
ц.— м. Шіллонг. Більшу частину МЕД БДЖОЛЯНЙЙ — солодка ня М. СРСР провадиться від іме- 
території займає низькогірний ма- сиропоподібна рідина, яку вироб- ні і за дорученням Президії Вер- 
сив Шіллонг (вис. до 1961 м). По- ляють бджоли медоносні переваж- ховної Ради СРСР в обстановці 

Медалі СРСР (у порядку носіння стрічок) 

Найме ну ва ння 
медалі 

Дата 
встанов¬ 
лення 

Найменування 
медалі 

Дата 
встанов¬ 
лення 

«Золота Зірка» 

Золота медаль 
«Серн і Молот» 

«За відвагу» 

Медаль Ушакова 
«За бойові заслу¬ 
ги» 

Медаль Нахімова 
«За трудову доб¬ 
лесть» 

«За трудову від*- 
знаку» 

«За доблесну пра¬ 
цю (За воїнську 
доблесть). На оз¬ 
наменування 100- 
річчя з дня народ¬ 
ження Володими¬ 
ра Ілліча Леніна» 

«Партизанові Віт¬ 
чизняної війни» 
I ступеня 
«Партизанові Віт¬ 
чизняної війни» 
II ступеня 
«За відзнаку в 
охороні держав¬ 
ного кордону 
СРСР» 

«За відзнаку у 
військовій служ¬ 
бі» І ступеня 
«За відзнаку у 
військовій служ¬ 
бі» II ступеня 
«За відмінну 
службу по охоро¬ 
ні громадського 
порядку» 

«За відвагу на по¬ 
жежі» 

«За врятування 
потопаючих» 

«За оборону Ле¬ 
нінграда» 

«За оборону Мос¬ 
кви» 

«За оборону Оде¬ 
си» 

«За оборону Сева¬ 
стополя» 

«За оборону Ста- 
чінграда» 

«За оборону Киє¬ 
ва» 

«За оборону Кав¬ 
казу» 

«За оборону Ра¬ 
дянського Запо¬ 
ляр’я» 

«За перемогу над 
Німеччиною у Ве¬ 
ликій Вітчизняній 
війні 1941-1945 
рр.» 

«Двадцять років 
перемоги у Вели¬ 
кій Вітчизняній 
війні 1941—1945 
РР> 

І. VIII 1939 

22. V 1940 

17.Х 1938 

З.ІІІ 1944 

17.Х 1938 
З.ІІІ 1944 

27 .XII 1938 

27.ХІІ 1938 

2 ЛІ 1943 

13.УІІ 1950 

28.Х 1974 

31.Х 1957 

22.XII 1942 

1.У 1944 

22.XII 1942 

22.XII 1942 

22.XII 1942 

5.XII 1944 

9.У 1945 

7.У 1965 

9. VI 1945 

6^1 1945 

18.1 1974 

«Тридцять років 
Перемоги у Вели¬ 
кій Вітчизняній 
війні 1941—1945 
рр.» 25.IV 1975 

«За перемогу над 
Японією» 30ЛХ 1945 
«За взяття Буда¬ 
пешта» 9. VI1945 

«За взяття Кенігс¬ 
берга» 9^1 1945 
«За взяття Відня» 9^1 1945 

«За взяття Берлі¬ 
на» 9^1 1945 
«За визволення 
Белграда» 9. VI 1945 

«За визволення 
Варшави» 9^1 1945 

«За визволення 
Праги» 9^1 1945 

«За доблесну пра¬ 
цю у Великій Віт¬ 
чизняній війні 
1941—1945 рр.» 6^1 1945 

«Ветеран ираці» 18.1 1974 

«Ветеран Зброй¬ 
них Сил СРСР» 20^ 1976 

«За зміцнення бо¬ 
йової співдруж- 

«За відбудову під¬ 
приємств чорної 
металургії Півд¬ 
ня» 

«За відбудову ву¬ 
гільних шахт 
Донбасу» 

«За освоєння ці¬ 
линних земель» 

«За будівництво 
Байкало-Амурсь¬ 
кої магістралі» 

«За перетворення 
Нечорнозем’я 
РРФСР» 

«За освоєння 
надр і розвиток 
нафтогазового 
комплексу Захід¬ 
ного Сибіру» 

«XX років РСЧА» 

«ЗО років Радян¬ 
ської Армії і 
Флоту» 

«40 років Зброй¬ 
них Сил СРСР» 

«50 років Зброй¬ 
них Сил СРСР» 

«60 років Зброй¬ 
них Сил СРСР» 

«50 років радян¬ 
ської міліції» 

«В пам’ять 800- 
річчя Москви» 

«В пам’ять 250- 
річчя Ленінграда» 

«Медаль материн¬ 
ства» І ступеня 
«Медаль материн¬ 
ства» II ступеня 

ЗО.ІХ 1977 

28. VII 1978 

24.1 1938 

18.XII 1957 

26.XII 1967 

20. IX 1947 

16^ 1957 

но з нектару і складають у комі рі¬ 
ки стільників бджоляних як кор¬ 
мовий запас. М. б. буває квітко¬ 
вий (нектарний), падевий (див. 
Падевий мед) та мішаний (квіт- 
ково-падевий). Натуральний квіт¬ 
ковий мед, зібраний з одного виду 
рослин, наз. монофлорним (липо¬ 
вий, акацієвий, гречаний і т. д.), 
а з квіток різних рослин — полі- 
флорним. М. б.— цінний харчовий 
продукт, має дієтичні й лікувальні 
властивості, використовується та¬ 
кож у харч, пром-сті. Хім. склад 
меду різний і залежить (як і колір) 
від виду рослин, клімат, умов, 
товарної обрюбки. М. б. містить ба¬ 
гато різних вуглеводів, органіч. 
кислот, білків, ферментів, міне¬ 
ральних речовин, вітамінів і аро- 
матич. речовин тощо (табл.). Зрі¬ 
лий мед не повинен містити більше 
20% води. Мед гігроскопічний, 
тому його зберігають у сухому без 
сторонніх запахів приміщенні. 
Мед із стільників відкачують 
медогонкою. М. б. при зберіганні 
поступово кристалізується. 
МЕДАВАр (Меба^аг) Пітер 
Брайан (н. 28.11 1915, Ріо-де-Жа¬ 
нейро) — англ. біолог, член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1949). 
Закінчив Магдален-коледж у Окс¬ 
форді (1939). Осн. праці М. при¬ 
свячені вивченню росту й старіння 
організму, його реакціям на пере¬ 
саджування тканин (транспланта¬ 
цію). М. відкрив явище набутої 
імунологічної толерантності і 
відтворив його в експерименті. 
Нобелівська премія, 1960 (разом з 
Ф. Бернетом). 
МЕДАЛІ СРСР — один з видів 
держ. нагород СРСР за особливі 
заслуги в комуніститаому будів¬ 
ництві, захисті соціалістичної Віт¬ 
чизни, а також за інші особливі 
заслуги перед Рад. державою і 
суспільством. Встановлюються від¬ 
повідно до п. 9 ст. 121 Конституції 
СРСР Президією Верховної Ра¬ 
ди СРСР. Нагороджує М. СРСР 
Президія Верховної Ради СРСР, 
а також за її дорученням і від її 
імені ін. держ. органи. Всього 
встановлено 56 медалей СРСР 
(1980). Медалі «Золота Зірка» та 
«Серп і Молот» вручаються одно¬ 
часно з присвоєнням відповідно 
звання Героя Радянського Союзу 
і Героя Соціалістичної Праці. 
Для кожної М. СРСР Президія 
Верховної Ради СРСР затверджує 
положення, яке містить визна¬ 
чення заслуг, за які провадиться 
нагородження, опис і зразок даної 
М. СРСР, а також встановлює по¬ 
рядок нагородження, носіння на¬ 
город та ін. правила. Нагороджен¬ 
ня М. СРСР може бути проведено 
й посмертно. Клопотання про на¬ 
городження порушуються, як пра¬ 
вило, в трудовому колективі, де 
працює особа, яку представляють 
до нагороди. Іноземців та осіб без 

урочистості і широкої гласності. 
Кожному нагородженому одночас¬ 
но з врученням М. СРСР видається 
посві дчення встановленого зразка 
про нагородження. Держ. органи, 
громадські орг-ції і службові осо¬ 
би зобов’язані виявляти особливу 
шану і повагу до осіб, нагородже¬ 
них М. СРСР. Медалі СРСР по¬ 
мерлих громадян, а також наго¬ 
роджених посмертно, документи 
про їх нагородження залишаються 
або передаються їх сім’ям для збе¬ 
рігання. Якщо у померлого немає 
спадкоємців, його нагороди і до¬ 
кументи про нагородження повер¬ 
таються в Президію Верховної Ра¬ 
ди СРСР. Дублікат документа 
про нагородження тією або ін. 
М. СРСР в разі його втрати може 
бути виданий у виняткових випад¬ 
ках Президією Верховної Ради 
СРСР або органом, який за її упов¬ 
новаженням провадить нагород¬ 
ження. Позбавлення М. СРСР 
здійснюється тільки Президією 
Верховної Ради СРСР у передба¬ 
чених законом випадках. Заборо¬ 
няється встановлення і виготовлен¬ 
ня значків і нагрудних знаків, зов¬ 
нішньо схожих на М. СРСР. Но¬ 
сіння М. СРСР особою, яка не 
має на те права, а також їх присво¬ 
єння або вчинення ін. незаконних 
дій щодо них тягне встановлену за¬ 
коном відповідальність. Див. іл. на 
окремому аркуші, с. 240—241 (роз¬ 
міщення М. СРСР подано в поряд¬ 
ку носіння стрічок) і таблицю. 
Літ.: Загальне положення про орде¬ 
ни, медалі і почесні звання СРСР. 
Указ Президії Верховної Ради СРСР 
від 3 липня 1979 р. «Відомості Верхов¬ 
ної Ради СРСР». 1979. № 28, ст. 479. 

В. В. Мріга. 

МЕДАЛЬ (франц. тебаіііе, з італ. 
тес1а£Ііа, від лат. шеіаііиш — 
метал) — 1) Металевий знак зде¬ 
більшого круглої чи овальної 
форми з певним зображенням, 
випущений на честь якоїсь події 
(напр., з приводу запуску в СРСР 
першого у світі штучного сутгтни- 
ка Землі) чи видатної особи. З 
17—18 ст. право карбування М. 
належить, як правило, тільки дер¬ 
жаві. 2) Вид держ. нагороди за 
заслуги (див., напр., Медалі 
СРСР). 3) Нагороди за досягнення 
в науці, культурі, економіці то¬ 
що (напр., золоті М. ім. М. В. 
Ломоносова; М. для лауреатів 
Державних премій УРСР; М. для 
авторів творів, відзначених літе¬ 
ратурними преміями, напр., ім. 
Я. Галана). Див. також Медальєрне 
мистецтво. 
МЕДАЛЬЄРНЕ МИСТЕЦТВО — 
різновид дрібної пластики, мис¬ 
тецтво виготовлення форм для від¬ 
ливання і штемпелів для карбу¬ 
вання монет та медалей. Як мате¬ 
ріал використовують мідь, срібло, 
золото та ін. М. м. виникло в Лі¬ 
дії* й Старод. Греції з появою мо- 
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нет. У Старод. Римі поряд з ними 
в грошовому обігу були й медаль¬ 
йони, що виготовлялися на честь 
знаменних подій. Медалі вперше 
з’явилися в Пн. Італії в кін. 14 ст. 
Значного рівня М. м. досягло 
за доби Відродження (Пізанелло, 
М. де Пасті, Дж. Бальду — Іта¬ 
лія, Ж. Пілон — Франція, К. Мас- 
сейс — Нідерланди, А. Дюрер — 
Німеччина). До 16 ст. медалі від- 
ливалися; в 16—17 ст. в Англії 
та Нідерландах при їх виготовлен¬ 
ні застосовувалося також граві¬ 
рування; в 17 ст. було освоєно 
карбування медалей з високим 
рельєфом, яке стало основною тех¬ 
нікою М. м. Зародження укр. та 
рос. М. м. пов’язане з появою мо¬ 
нет у Київ. Русі (10 ст.), в Росії 
воно набуло розвитку в 2-й пол. 
18— 1-й пол. 19 ст. (С. Юдін, 
Т. Іванов, К. Леберехт, Ф. Тол- 
отой, П. Уткін та ін.). З 2-ї пол. 
19 ст. поряд з медалями круглої, 
рідше овальної, форми з’являють¬ 
ся прямокутні (плакетки). На Ук¬ 
раїні народні майстри М. м. ви¬ 
робляли жіночі нашийні окраси — 
дукачі; в кін. 19 — на поч. 20 ст. 
було виготовлено медалі до пам’ят¬ 
них історико-культурних дат, важ¬ 
ливих подій (медалі до 100-річчя 
з дня народження Т. Шевченка; 
до відкриття пам’ятника І. Котля¬ 
ревському та ін.). Серед представ¬ 
ників укр. рад. М. м.— О. Олій¬ 
ник, Г. Пустовійт, І. Севера, Г. 
Кальченко, А. Німенко, І. Хо- 
тінок та ін. Випущено ювілейні 
медалі до 125-річчя і 150-річчя з 
дня народження Т. Шевченка, 100- 
річчя з дня народження І. Франка, 
300 і 325-річчя возз’єднання Украї¬ 
ни з Росією та багато інших. 
Літ.: Перша республіканська виставка 
медальєрного мистецтва. Каталог. К., 
1973. 
МЕДАЛЬЙОН (італ. тесіаяіібпе, 
від тесІа£Ііа — медаль) — 1) Юве¬ 
лірна при краса ^у вигляді овального 
футляра, в який вміщують здебіль¬ 
шого мініатюрний портрет. 2) Зоб¬ 
ражувальна або орнаментальна 
композиція в овальному обрамлен¬ 
ні. Служить для прикрашення фа¬ 
садів будинків, меблів тощо. Іл. 
див. до ст. Золотарство, т. 4, 
с. 295. 
медАн — місто в Індонезії на 
Пн. о. Суматра, адм. ц. провінції 
Пн. Суматра. Розташований за 
25 км від узбережжя Малаккської 
прот. (аванпорт М.— Белаван). За¬ 
лізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 635,6 тис. ж. (1971). Підприєм¬ 
ства гумової, метало- та деревообр., 
текст., харчосмакової пром-стії 
Значний торг, і фінанс. центр. Ун-т 
Пн. Суматри. 
МЕДВ£ДЄВ Григорій Сергійович 
[5 (18).ІІІ 1904, с. Малі Лизі, те¬ 
пер Балтасинського р-ну Тат. 
АРСР — 20.XI 1938] — удм. рад. 
письменник. Друкуватися почав 
1925. 36. оповідань ««Телеграфні 
стовпи співають» (1930) — про кла¬ 
сову боротьбу в удм. селі; зб. на¬ 
рисів «Штурм льону» (1932) — про 
перші роки колг. будівництва. М. 
створив першу удм. соціально-пси¬ 
хологічну трилогію «Лозинське 
поле»: ч. 1—«В нове русло» 
(1932), ч. 2 —«На схилі Кийкара» 
(1934), ч. З—«Великий день» 
(1936, вид. 1959) — про колекти¬ 
візацію, духовне зростання удм. 

селянина. Перекладав удм. мо¬ 
вою твори М. Горького. 
Тв.с Рос. перекл.— Лозинское 
поле. М., 1979. Ф. К. Єрмаков. 
медвЄдєв Дмитро Миколайо¬ 
вич [10 (22).VIII 1898, м. Бєжиця, 
тепер у складі м. Брянська — 
14.XII 1954, Москва] — учасник 
партизан, руху на Україні під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45, 
полковник, Герой Рад. Союзу 
(1944), рос. рад. письменник. Член 
КПРС з 1920. Н. в сім’ї робітника. 
В роки громадян, війни працював 
в органах ВЧК, у 20—30-х рр.— в 
органах ОДПУ — НКВС. У 1941— 
45 — командир особливого розві¬ 
дувального загону партизанів на 
Брянщині, потім командир парти¬ 
зан. загону «Переможці» (з 1943— 
з’єднання), що діяв на тер. Ровен. 
і Львів, обл. В складі цього загону 
був М. Х.Кузнецов. У своїх книгах, 
зокрема «Це було під Ровном» 
(1948), «Сильні духом» (1951), 
відобразив боротьбу укр. на¬ 
роду проти фашист, загарбників. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
орденом Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Портрет с. 428. 
Літ.: Цессарский А. Жизнь Дмитрия 
Медведева. М., 1969. 
медвЄдєв Олексій Васильович 
[16 (28).ІІІ 1884 — 23.VII 1940] — 
парт, і держ. діяч УРСР. Член 
Комуністичної партії з 1904. Н. в 
с. Сєрнозаводську (тепер Калуз. 
обл.) в робітн. сім’ї. Проводив ре- 
волюц. роботу в Луганську, Пе¬ 
тербурзі, Ризі, Харкові (член Хар¬ 
ків. к-ту РСДРП). В 1917 — член 
Петерб. комітету РСДРП(б) та Пет¬ 
роградської Ради робітничих і 
солдатських депутатів. 
В 1918—21 — на парт, і рад. ро¬ 
боті, в Червоній Армії. В 1923— 
24 — голова ЦКК КП(б)У — нар¬ 
ком РСІ УРСР. У 1924 — секре¬ 
тар ЦК КП(6)У. В 1925—27 — 
секретар Дніпроп. окружкому 
КП(6)У. В 1927—29 — другий се¬ 
кретар ЦК КП(6)У. В 1924—30 — 
член ЦК, 1930—34—ЦКК ВКП(6); 
1924— 29 — член ЦК КП(6)У. В 
1925— 27 — кандидат, 1924—25 і 
1927—29 — член Політбюро ЦК 
КП(6)У. Член ВУЦВК і ЦВК 
СРСР кількох скликань. 
МЕДВЄДЄВ Сергій Сергійович 
[5 (17).V 1891, Москва — 13.VIII 
1970, там же] — рад. фізико-хі¬ 
мік, акад. АН СРСР (з 1958). За¬ 
кінчив Гейдельберзький (1914) і 
Моск. (1918) ун-ти. З 1922 до кін¬ 
ця життя працював у Фізико-хім. 
ін-ті ім. Л. Я. Карпова. Осн. пра¬ 
ці — дослідження механізмів реак¬ 
цій окислення, а також радикаль¬ 
ної та іонної полімеризації. До¬ 
вівши, що полімеризація — ланцю¬ 
говий процес, М. заклав основи 
теорії полімеризації. Праці М. 
дали змогу розробити пром. мето¬ 
ди синтезу багатьох полімерів. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946. Премія ім. С. В. 
Лебедєва АН СРСР, 1971 (посмерт¬ 
но). Портрет с. 428. 
МЕДВ£ДЄВА Ніна Борисівна 
[15 (27).XII 1899, Саратов — 26. V 
1969, Київ] — укр. рад. патофізіо- 
лог, член-кор. АН УРСР (з 1939), 
засл. діяч науки УРСР (з 1941). 
В 1921 закінчила мед. ф-т Сарат. 
ун-ту. В 1925—31 — асистент 2-го 
Моск. ун-ту, а з 1931 працювала 

в Ін-ті експеримент, біології та па¬ 
тології у Києві (з 1953 — Ін-т 
фізіології ім. акад. О. О. Бого¬ 
мольця АН УРСР). Праці М. при¬ 
свячені питанням патофізіології 
та ендокринології, зокрема вив¬ 
ченню біодинаміки протеїдів, бі- 
ол. значення сірки тощо; виділила 
гормон — кортика лін. Співавтор 
посібника з патологічної фізіології. 
Нагороджена орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
МЕДВЄДІВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
ГАЗУ — родовище природного го¬ 
рючого газу в Дніпровсько-Донець¬ 
кій западині. Розташоване побли¬ 
зу с. Медведівки Кегичівського 
району Харків, обл. УРСР. По¬ 
в’язане з похованою складкою 
гірських порід палеозойського ві¬ 
ку, ускладненою соляним штоком 
(див. Соляна тектоніка). Пл. 
29,5 км2. Родовище багатопластове, 
поклади газу масивного типу, 
склепінні. Осн. запаси газу і кон¬ 
денсату (див. Конденсат газовий) 
— в верхньокам.-вуг. і нижньо- 
пермських відкладах. Глиб, заля¬ 
гання газоносної товщі 2900— 
3900 м. Газ переважно метановий 
(90—91,5% метану); містить також 
6,2—7,5% важких вуглеводів, 1,3— 
1,4% азоту, 0,16—0,25% вуглекис¬ 
лого газу. Густ. газу 0,619 кг/м-1. 
Родовище відкрито 1969, експлу¬ 
атують — з 1978. Газ надходить 
до газопроводу Шебелинка — Мос¬ 
ква. Л. Є. Недзельський. 
медв£дкін Олександр Івано¬ 
вич [н. 24.11 (8.III) 1900, м. Пен¬ 
за] — рос. рад. кінорежисер і кі¬ 
нодраматург, нар. арт. СРСР (з 
1979). Член КПРС з 1920. З 1927 — 
на студії «Держвійськкіно». По¬ 
ставив короткометражні сатирич¬ 
ні кінокомедії-казки: «Фрукти- 
овочі», «Про білого бичка» (обид¬ 
ві — 1931), «Тит» (1932); повно¬ 
метражні худож. фільми: «Щастя» 
(1935), «Визволена земля» (1946) 
та ін. Під час Великої Вітчизн. 
війни керував фронтовими група¬ 
ми кінооператорів. З 1948 — на 
Центр. студії документальних 
фільмів. Автор сценаріїв та режи¬ 
сер фільмів: «Обережно — мао¬ 
їзмі», «Ніч над Китаєм», «Пекін — 
тривога людства» (всі —70-і рр.). 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1974. Портрет с. 4^8. 
МЕДВЕДбВСЬКИЙ Самуїл Пет¬ 
рович [12 (24).І 1891, м. Золотоно¬ 
ша, тепер Черкас, обл.— 5. IV 
1924, Ленінград, похований у 
Москві] — рад. військ, діяч, учас¬ 
ник громадян, війни на Україні. 
Член Комуністичної партії в 1917. 
Н. в сім’ї шевця. З 1912 — в ар¬ 
мії. Учасник 1-ї світової війни. В 
1917 як виборний командир гарні¬ 
зону м. Бердичева керував лікві¬ 
дацією вогнища контрреволюції в 
місті, член військ.-революц. к-ту 
Пд.-Зх. фронту. В 1918—20 — 
командир червоногвард. загону, 
заст. команд. 4-ю Укр. Рад. ар¬ 
мією, заст. командира і командир 
16-ї стрілецької д-зії, команд, 
групою військ, які вели бої про¬ 
ти австро-нім. окупантів, дені- 
кінців і військ бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Червоного Прапора. 
МЕДВЄДЬ Левко Іванович [н. 
5 (18).VI 1905, с. Чорна Гребля, те¬ 
пер Бершад. р-ну Війн, обл.] — 

МЕДВЕДЬ 

Медальєрне мистецт¬ 
во. # В. М. Прядка. 
Ювілейна медаль до 
930-річчя Київського 
Софійського собору. 
Бронза. 1968. 

Медальєрне мистецт¬ 
во. Г. Н. Кальченко. 
Ювілейна медаль до 
100-річчя з# дня наро¬ 
дження Лесі Українки. 
Бронза. 1971. 

Хімічний склад 
квіткового меду 

А ц Н 
м О 

Показники ч 2 
« Д 
&.5 . 

Інвертний цу¬ 
кор (в основ¬ 
ному глюкоза 
і фруктоза) 74,41 

Вода 
Тростинний 
цукор 
Декстрини 

18,08 

1,30 

і нецукрові 
речовини 4,76 

Азот у пере- 
рахунку на бі¬ 
лок 0,45 

Органічні кис¬ 
0,10 лоти 

Мінеральні 0,19 солі 
Кислотність 
у перерахунку 
на мурашину 
кислоту 0,10 
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Д. М. Медведєв. 

О. І. Медведків. 

український радянський гігієніст, 
академік АМН СРСР (з 1969), 
засл. діяч науки УРСР (з 1965). 
Член КПРС з 1929. Закінчив Війн, 
фарм. (1927) і Київ. мед. (1939) 
ін-ти. В 1947—52 — міністр охо¬ 
рони здоров’я УРСР, одночасно 
в 1944—51 — зав. кафедрою гі¬ 
гієни праці Київ. мед. ін-ту. В 
1952—64 — директор Київ. н.-д. 
ін-ту гігієни праці і профзахворю¬ 
вань, з 1964 — директор Всесо¬ 
юзного н.-д. ін-ту гігієни і токси¬ 
кології пестицидів, полімерних і 
пластичних мас (Київ). Один із 
засновників школи рад. гігієні¬ 
стів і токсикологів, нового напряму 
гігієнічної науки — гігієни і ток¬ 
сикології пестицидів. Праці з 
питань гігієни с.-г. праці і профза¬ 
хворювань, гігієни і токсикології 
пестицидів, історії розвитку рад. 
охорони здоров’я тощо. М.— 
акад. Міжнар. академії по охоро¬ 
ні навколишнього середовища (з 
1973), почесний Президент Між¬ 
нар. асоціації сільс. медицини і 
сільс. охорони здоров’я (з 1969). 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 

Ю. І. Кундгєв. 
МЕДВЄЖЕ РОДОВИЩЕ ГАЗУ — 
родовище природного горючого га¬ 
зу на Пн. Тюмен. обл. РРФСР, 
в Ямало-Ненец. авт. окрузі. Пром. 
поклади газу — у пісках і алевро¬ 
літах сеноманського віку (див. 
Сеноманський вік і ярус) на глиб, 
від 1050 до 1200 м. Газ метановий 
(містить 98% метану). Родовище 
відкрито 1967, експлуатують з 1972. 

Ф. К. Салманов. 
МЕДЕЛЬЇН — місто на Пн. Зх. 
Колумбії, адм. ц. департаменту 
Антьокія. Залізнична станція, ву¬ 
зол автошляхів, аеропорт. 1,2 млн. 
ж. (1976). Значний пром. центр 
країни — текст., металообробна, 
хім.-фармацевтична, буд. матеріа¬ 
лів, шкіряно-взут. пром-сть; ме¬ 
талург. з-д. Поблизу М.— добу¬ 
вання золота, срібла і платини. 
Ун-т, гірнича академія. М. засн. 
1675. 
МЕДЄНИЦЯ, Меденичі — селище 
міського типу Дрогобицького р-ну 
Львів, обл. УРСР, за 21 км від 
залізнич. ст. Дрогобич. 3,8 тис. ж. 
(1980). Вперше згадується в доку¬ 
ментах 1395 під назвою Меденичі 
на землях, загарбаних польс. фео¬ 
далами. В 1772—1918 М. перебува¬ 
ла під владою Австрії (з 1867 — 
Австро-Угорщина). В 1919 окупо¬ 
вана бурж.-поміщ. Польщею. З 
1927 тут діяв підпільний комітет 
КПЗУ, під керівництвом якого 
1933, 1934, 1935 відбувалися страй¬ 
ки і демонстрації. В 1939 М. у 
складі Зх. України возз’єднано з 
УРСР. 
З 1940 М.— с-ще міськ. типу. У 
селищі — комбікормовий і хліб¬ 
ний з-ди, хім. цех Дрогобицького 
з-ду побутової хімії, комбінат 
комунальних підприємств тощо. 
Сільс. профес.-тех. уч-ще, 2 серед¬ 
ні та музична школи; лікарня, 
поліклініка. Будинок культури, 
кінотеатр, 5 бібліотек. 
МЕДЄО — зимовий спортивний 
комплекс з штучним льодовим по¬ 
криттям, один з найбільших у 
світі. Розташований поблизу Алма- 
Ати, в горах Заілійського Алатау 
(на вис. 1691 м над р. м.). Став до 
ладу 1951. Після реконструкції 

1970—72 пл. доріжок та поля на М. 
становить 10,5 тис. м2; стадіон — 
на 12,5 тис. місць. Район М.— 
місце масового відпочинку. 
М ЕД£Я (Мрбєіа) — у грец. мі¬ 
фології чарівниця, дочка колхід- 
ського царя Еета, онука Геліоса. 
М. закохалась у Ясона, ватажка 
аргонавтів, і допомогла йому 
здобути золоте руно. Після десяти 
років подружнього життя Ясон за¬ 
думав покинути М. і одружитися 
вдруге. М. вбила суперницю, її 
батька і двох своїх синів від Ясона. 
Образ М. відтворено в мистецтві 
й л-рі (Евріпід, Овідій, Сенека, 
П. Корнель, Ф. Грільпарцер та ін.). 
МЕДЖЙБІЖ, Межибіж — сели¬ 
ще міського типу Летичівсько- 
го р-ну Хмельницької обл. УРСР. 
Розташований при впадінні р. 
Бужка в Пд. Буг, за 20 км від за¬ 
лізнич. ст. Деражня. 2,1 тис. ж. 
(1980). Вперше згадується в Іпа- 
тіївському літописі під 1146. 
В 40-х рр. 14 ст. М. захопили ли¬ 
товські, 1434 — польс. феодали. 
В 1593 М. дістав магдебурзьке 
право. В 1672 М. загарбала султан¬ 
ська Туреччина, 1699 відійшов до 
Польщі. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) М. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. 
Рад. владу встановлено в кінці ли¬ 
стопада 1917. У М.— плодокон¬ 
сервний і цегельний з-ди, цех 
Летичівського харч, комбінату, ри¬ 
бокомбінат, виробниче відділення 
Летичівської райсільгосптехніки, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання тощо. 2 заг.-осв. та музична 
школи, лікарня, Будинок культу¬ 
ри, 3 б-ки, філіал Хмельн. крає¬ 
знавчого музею. Архіт. пам’ятки: 
замок (14—16 ст.; іл. див. до ст. 
Замок, т. 4, с. 194) з мурами і ве¬ 
жами, палац, Святотроїцький кос¬ 
тьол (обидва — 16 ст.). 
М ЕДЖИ БбЖСЬКИ Й Мирон 
Якович [н. 12 (25).Х 1912, с. Му¬ 
ровані Курилівці, тепер ємт Він¬ 
ницької обл.] — укр. рад. вчений 
у галузі металургії сталі, доктор 
тех. наук (з 1961), професор (з 
1963). Член КПРС з 1944. Закін¬ 
чив (1938) Донецький індустріаль¬ 
ний (тепер політех.) ін-т, працю¬ 
вав на металург, з-дах Макіївки, 
Донецька і Златоуста, 1948—63 — 
у Сибірському металург, ін-ті 
(м. Новокузнецьк), 1963—66 — в 
Донецькому н.-д. ін-ті чорної ме¬ 
талургії. З 1966 — в Ждановсько- 
му металург, ін-ті. Осн. досліджен¬ 
ня — з кінетики фізико-хім., тепло- 
і масообмінних процесів у стале¬ 
плавильних ваннах, інтенсифіка¬ 
ції сталеплавильних процесів у 
великих агрегатах. Держ. премія 
УРСР, 1978. 
меджліс (араб.— збори, ра¬ 
да)— 1) Однопалатний парламент 
Мальдівської Республіки. 2) В 
деяких східних країнах вживана 
назва органу законодавчої влади 
або однієї з його палат. 
МЄДИКО-ГЕНЕТЙЧНА КОН¬ 
СУЛЬТАЦІЯ — форма медичної 
допомоги, один з основних за¬ 
ходів профілактики спадкових 
хвороб. До М.-г. к. звертаються 
за порадою здорові батьки дітей, 
що мають якийсь дефект або хво¬ 
рих на спадкові хвороби; батьки, 
один з яких хв<юіє на спадкову 
хворобу; здорові батьки, що мають 
родичів з дефектом розвитку або 

хворих на спадкові хвороби; по¬ 
дружжя, які перебувають у кровно- 
епорідненому шлюбі та ін. При М.- 
г. к. діагностують (див. Діагности¬ 
ка) спадкові хвороби, провадять 
диспансеризацію (див. Диспансер) 
хворих, виявляють клінічно здо¬ 
рових осіб із спадковою схильні¬ 
стю до захворювань і осіб, які 
є гетерозиготами (див. Гетерози- 
готність) з патологіч. геном, вияв¬ 
ляють тип успадковування, пе- 
нетрантність і експресивність 
мутантних (див. Мутація) генів і 
ступінь риску захворювання у 
нащадків. Цей ступінь великий, 
якщо імовірність виникнення па- 
гології 1:1—1 : 10, відносно ма¬ 
лий при імовірності 1 : 10—1 : 20 
і малий, якщо імовірність 1 : 20 і 
менша. М.-г. к. провадять за до¬ 
помогою методів генетики людини 
і генетики медичної. Використан¬ 
ня пренатальної діагностики (до¬ 
слідження навколоплідної рідини, 
взятої у жінки в ранні строки ва¬ 
гітності, морфологічний аналіз 
амніону або плаценти) дає змогу 
виявити понад 70 спадкових хво¬ 
роб; у разі їх наявності рекоменду¬ 
ють перервати вагітність. М.-г. к 
допомагає лікарям діагностувати 
спадкові хвороби, використовуючи 
спец, генетичні методи досліджен¬ 
ня, а також пропагує медико-гене- 
тичні знання і правила генетичної 
гігієни серед лікарів і населення. 
Протягом останніх 8 років на Ук¬ 
раїні М.-г. к. одержали понад 
23 тис. чоловік (в лікарняних зак¬ 
ладах, н.-д. ін-тах). 
МЄДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИ¬ 
НА — комплексна мед. установа 
в СРСР, що об’єднує всі мед. за¬ 
клади, які обслуговують робітни¬ 
ків та службовців даного підпри¬ 
ємства. До складу М.-с. ч. можуть 
входити лікарня з поліклінікою або 
амбулаторією, медичні пункти, 
профілакторій, дитячі ясла тощо. 
М.-с. ч. забезпечують кваліфікова¬ 
ну мед.-сан. допомогу, проводять 
оздоровчі, профілактичні заходи, 
спрямовані на зміцнення здоров’я 
трудящих, на зниження захворю¬ 
ваності та травматизму на підпри¬ 
ємстві. Свою роботу М.-с. ч. про¬ 
водять за принципом цехового 
дільничного об лугову вання та за 
диспансерним методом. М.-с. ч. 
підпорядковані місцевим органам 
охорони здоров’я. 
МЕДЙНСЬКИЙ Євген Микола¬ 
йович [27.11 (11.ІІІ) 1885, Ялта, те¬ 
пер Крим. обл.— 6.III 1957, Моск¬ 
ва] — рос. рад. педагог і вчений, 
дійсний член АПН РРФСР (з 
1944). Навчався в Харкові. У 1914 
закінчив Петерб. ун-т. Пед. і на¬ 
ук. діяльність почав 1911. У 1917— 
26 — на викладацькій і керівній 
роботі в системі Наркомосу 
РРФСР. В 1944—48 — в н.-д. ін-ті 
теорії й історії педагогіки, дирек¬ 
тор Б-ки з нар. освіти ім. К. Д. 
Ушинського у Москві. М. розроб¬ 
ляв гол. чин. проблеми історії пе¬ 
дагогіки і школи, а також питання 
позашкільної освіти. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна. 
Те.': Йстория педагогики в связи с 
зкономическим развитием общества, 
т. 1—3. М.,.1925—29: Історія російсь; 
кої педагогіки до Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. _ К.— X., 
1938: Братські школи України і Бі¬ 
лорусії в XVI—XVII століттях. К., 
1958. М. М. Гршиенко. 
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ка (від лат. тесііїасіо — роздум) — 
різновид ліричного твору, в якому 
виражаються переживання і філо¬ 
софські роздуми поета над пробле¬ 
мами життя і смерті, міркування 
про дружбу, кохання, природу 
тощо. Найбільшого поширення 
медитативна форма лірики набула 
в 19 ст. До М. звертаються й 
радянські поети, вкладаючи в неї 
новий зміст. 
У рос. поезії М. писали О. Пуш¬ 
кін і М. Лєрмонтов, Ф. Тютчев 
і О. Блок, А. Ахматова і Л. Мар- 
тинов; в укр.— М. Рильський 
(«Медитація»), П. Тичина (< Похо¬ 
рон друга»), А. Малишко (««Меди¬ 
тація») та ін. Г. Ф. Семенюк. 
МЕДИЦЙНА (лат. тесііста —лі¬ 
кувальна наука)—галузь наукової 
та практичної діяльності, основ¬ 
ним завданням якої є пізнання 
процесів, що відбуваються в орга¬ 
нізмі здорової і хворої людини, з 
метою збереження і зміцнення її 
здоров’я, а також розроблення за¬ 
ходів розпізнавання і лікування 
хвороб та запобігання їх виник¬ 
ненню. М., яка є частиною при¬ 
родознавства, в своєму розвитку 
тісно пов’язана з досягненнями 
заг. біології, генетики, анато¬ 
мії, фізіології, а також фізики 
їді хімії. Зачатки лікування виник¬ 
ли на найраніших стадіях існу¬ 
вання людини. З розшаруванням 
суспільства на класи, за часів ра¬ 
бовласницького ладу, лікувальна 
справа виділилась у самостійну 
професію. На Сході набула роз¬ 
витку т. з. жрецька, або храмова, 
М. Значних успіхів досягла М. ан¬ 
тичного світу (давньогрец. лікар 
Гіппократ, римський природозна¬ 
вець К. Гален, александрійські 
лікарі Герофіл і Брасі страт). Дав¬ 
ньокитайська М. використовувала 
понад 2000 лікарських засобів 
(женьшень, камфору та ін.), за¬ 
стосовувала метод голкотерапії. 
Відносно високого рівня досягли в 
старод. Індії анатомія і хірургія. 
Нагромадження практичних мед. 
спостережень продовжувалось і в 
середні віки. Виникли спец, за¬ 
клади для лікування хворих і 
поранених, монастирські лікарні 
для цивільного населення (7 ст.). 
Хрестові походи, що супроводжу¬ 
валися міграцією населення, спри¬ 
яли виникненню спустошливих 
епідемій і зумовили в Європі ство¬ 
рення карантинів. Візантійська 
та арабська М. збагатила мед. нау¬ 
ку новими описами симптомів 
хвороб і лікарських засобів. Знач¬ 
ну роль у розвитку М. відіграв тад¬ 
жицький вчений Ібн-Сіна (Авіцен- 
на). У Давньоруській феод, дер¬ 
жаві поряд з монастирською М. 
продовжувала розвиватися народ¬ 
на М. В 11—12 ст. в Переяславі 
та Києві, в 13 ст. у Львові були 
створені лікарні. Лікарською спра¬ 
вою на Україні здавна займалися 
лікарі-емпірики («ліковці»), апте¬ 
карі («зелійники»), костоправи, 
цирульники. Значний крок у роз¬ 
витку М. був зроблений в епоху 
Відродження (15—18 ст.). Швейц. 
лікар Парацельс виступив з про¬ 
пагандою М., яка грунтувалася на 
досвіді та знаннях, запровадив у 
лікарську практику різні хім. ре¬ 
човини і мінеральні води. А. Ве- 
залій описав будову і функції 

тіла людини. Англ. лікар У. Гар- 
вей створив учення про кровообіг. 
У галузі практичної М. найважли¬ 
вішими подіями 16 ст. були ство¬ 
рення італ. лікарем Дж. Фрака- 
сторо вчення про контагіозні (за¬ 
разні) хвороби і розробка перших 
наук, основ хірургії франц. ліка¬ 
рем А. Паре. Зростання пром. ви¬ 
роби. привернуло увагу до вивчен¬ 
ня профес. захворювань. На ру¬ 
бежі 17—18 ст. італ. лікар Б. Ра- 
мацціні поклав початок вивченню 
пром. патології та гігієни праці. 
З розвитком медицини зароджу¬ 
ються в різних країнах мед. навч. 
заклади. У 18 ст. в Росії було ство¬ 
рено Академію наук (1724) і Ме¬ 
дичну колегію (1763)— адм. центри 
в галузі М., а також відкрито кіль¬ 
ка мед. шкіл. В 1764 було відкрито 
мед. ф-т Моск. ун-ту, 1773 — Ме¬ 
дичний колегіум у Львові, який 
у 1784 об’єднався з мед. ф-том 
Львів, ун-ту, 1787 — Єлизавет- 
градську медико-хірургічну шко¬ 
лу, 1798 — Медико-хірургіч. ака¬ 
демію у Петербурзі, 1804 — в 
Москві. Одним з основних джерел, 
що комплектували слухачів мед. 
шкіл, була Київська академія, де 
наприкінці 18ст. почали викладати 
медицину (в 1802 був відкритий 
мед. клас — першим його викла¬ 
дачем стйв О- Ф. Масловський). 
В 2-й пол. 18 ст.— 1-й пол. 19 ст. 
було закладено основи військ, й 
морської гігієни. Одним з осно¬ 
воположників епідеміології був 
укр. лікар Д. С. Самойлович 
(2-а пол. 18 ст.). Нім. вчений Р. 
Кох став одним з основоположни¬ 
ків мікробіології. Основи експе¬ 
риментальної фармакології й ток¬ 
сикології заклав франц. фізіолог 
і патолог К. Бернар. Праці нім. 
фізіолога Г. Гельмгольца, чеш. 
біолога Я. Пуркинє сприяли про¬ 
гресу офтальмології. 
Збільшується кількість мед. уч¬ 
бових закладів. Зокрема на Укра¬ 
їні 1805 було відкрито мед. ф-т 
при Харків., 1841 — при Київ, 
ун-тах (склалися відомі київ., 
Харків., а згодом й одеська мед. 
школи); виникли мед. наукові 
т-ва (при Моск. ун-ті 1805, у Киє¬ 
ві — див. Товариство київських 
лікарів), видавалося кілька мед. 
журналів. Ще в 1-й пол. 19 ст. 
працями Є. Й. Мухіна, І. Є. 
Дядьковського, О. М. Філомафіт- 
ського та ін. було закладено основи 
фізіол. напряму у вітчизн. медици¬ 
ні. Праця І. М. Сєченова<Рефлек¬ 
си головного мозку» (1863) мала 
вирішальний вплив на формуван¬ 
ня матеріалістич. погляду ліка¬ 
рів. Фізіол. підхід та ідеї невриз- 
му використали в клініч. медици¬ 
ні С. П. Боткін і О. О. Остроу- 
мов. Поряд з ними світову славу 
вітчизняній терапії принесли пра¬ 
ці рос. та укр. вчених — терапев¬ 
тів Г. А. Захар'їна і В. П. Образ- 
цова, хірургів М. І. Пирогова, 
В. О. Караваєва і Ю. К. Шима- 
новського, анатома В. О. Беца 
та ін. Погляди С. П. Боткіна спра¬ 
вили глибокий вплив на І. П. Пав- 
лова, вчення якого про вищу нер¬ 
вову діяльність визначило шля¬ 
хи розв’язання багатьох проблем 
як теоретич., так і клініч. М. В 
середині й особливо в 2-й пол. 19 
ст. в самостійні науки виділили¬ 
ся педіатрія, невропатологія і 

психіатрія. Значний вклад у роз¬ 
виток лікувальної М. зробили пред¬ 
ставники земської медицини. Пра¬ 
ці Л. Постера сприяли розвитко¬ 
ві медичної мікробіології, анти¬ 
септики і асептики. З* діяльністю 
І. 1. Мечникова пов’язані перехід 
до вивчення ролі самого організму 
в розвитку інфекційного процесу 
і з’ясування причин виникнення 
імунітету. Працями нім. вченого 
М. Петтенкофера, рос.— О. П. 
Доброславіна та Ф. Ф. Ерісмана, 
укр.— В. А. Субботіна та ін. було 
розроблено наук, основи гігієни. 
Відкриття у 20 ст. В. К. Рентге¬ 
ном т. з. X-променів поклало поча¬ 
ток рентгенодіагностиці. Дослід¬ 
ження в галузі ядерної фізики 
зумовили розвиток радіобіології, 
радіаційної гігієни, променевої те¬ 
рапії. Працями голл. фізіолога В. 
Ейнтховена і вітчизн. фізіолога 
О. Ф. Самойлова в клінічну прак¬ 
тику було запроваджено електро¬ 
кардіографію. Завдяки розвиткові 
електроніки в 2-й пол. 20 ст. з’яви¬ 
лись принципово нові заходи ре¬ 
єстрації діяльності органів і сис¬ 
тем за допомогою різних сприй¬ 
мальних, передавальних та запи¬ 
сувальних приладів, створено ор¬ 
гани штучні. Активно розвива¬ 
ється, кібернетика медична. Ство¬ 
рено ^втоматич. системи регулюван¬ 
ня наркозу,; дихання, артеріально¬ 
го тиску під час операцій тощо. З 
розвитком авіації у 20 ст. зароди¬ 
лась авіаційна медицина. Польоти 
людини в космос спричинилися до 
виникнення космічної медицини. 
Інтенсивно розвивається генетика 
медична. В 2-й пол. 20 ст. в само¬ 
стійний розділ теоретич. і клініч. 
М. виділилося вчення про алер¬ 
гії— алергологія. На початку 20 ст. 
нім. лікар П. Ерліх заклав осно¬ 
ви хіміотерапії. У 1939—41 англ. 
вчені X. Флорі і Е. Чейн по¬ 
клали початок ері антибіотиків. 
У 1942 в лабораторії 3. В. Єрмо- 
лової (СРСР) одержано вітчизн. 
пеніцилін. Успішно розвивалося 
виникле у 20 ст. вчення про ві¬ 
таміни, відкриті рос. ученим М. 1. 
Луніним. Створене в кінці 19 ст. 
франц. ученим ПІ. Браун-Сека- 
ром та ін. вчення про залози внутр. 
секреції виділилося у самостійну 
дисципліну — ендокринологію. На 
Україні на початку 20 ст. роз¬ 
виткові ендокринології сприяли 
праці В. П. Комісаренка, Н. Б. 
Медведєвої, С. Г. Генеса та ін. Пе¬ 
ремога Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції забезпечила вели¬ 
кі успіхи рад. М. В СРСР М. є 
держ. справою і має плановий ха¬ 
рактер. В нашій країні створена 
система організації мед. науки, 
яка тісно пов’язана з практикою 
охорони здоров'я. Відмітна риса 
М. в СРСР — її профілактичний 
напрям. В результаті послідовно¬ 
го здійснення соціально-профілак¬ 
тичного напряму М. ще в передво¬ 
єнні роки в СРСР було ліквідовано 
багато епідеміч. захворювань, ство¬ 
рено мережу курортів і вперше 
розроблено основи соціалістич. ку¬ 
рортології. Основоположники рад. 
гігієни соціальної рад. вчені 
М. О. Семашко, 3. П. Соловйов, 
зокрема укр.— С. С. Каган, С. І. 
Радченко, Д. І. Ульянов та ін., 
спираючись на марксистське по¬ 
ложення про провідну роль соці- 

МЕДИЦИНА 

Л. І. Медведь. 

Медея. Фрагмент на¬ 
стінного розпису з Тер¬ 
ку ланума. Націоналів 
ний музей. Неаполь. 
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альних умов життя у виникненні 
захворювань та запобіганні їм, 
розробили теоретичні основи рад. 
охорони здоров’я і накреслили со¬ 
ціальні заходи по збереженню й 
відновленню здоров’я населення. 
Великий вплив на розвиток М. 
в СРСР мали праці рад. анатомів 
В. М. Топкова, Д. А. Жданова, зо¬ 
крема українських — Ф. А. Волин¬ 
ського, В. П. Воробйова, М. С. Спі- 
рова, патоморфологів — М. М. 
Аничкова, О. І. Абрикосова, І. В. 
Давидовського, вт. ч. укр.— М. Ф. 
Мельни кова-Разве ден кова, О. І. 
Смирнової-Замкової, Є. 1. Чайки, 
М. К. Даля та ін.; фізіологів — 
І. П. Павлова, Л. А. Орбелі, П. К. 
Анохіна, в т. ч. укр.— О. О. 
Богомольця, М. М. Сиротиніна, 
Г. В. Фольборта, Д. С. Воронцова 
та ін. Досягнення клініки внутр. 
хвороб спирались на фундамен¬ 
тальні дослідження основополож¬ 
ників рад. М.— М. П. Кончаловсь- 
кого,Д. Д. Плетньова, Г. Ф. Ланга, 
зокрема укр.— М. Д. Стражеска, 
Ф. Г. Яновського, М. М. Губергрі- 
ца, В. М. Іванова та багатьох ін. 
Значний вклад у вивчення серцево- 
судинних захворювань (див. Кар¬ 
діологія), органів травлення (див. 
Гастроентерологія), нирок, си¬ 
стеми крові внесли В. X. Васи- 
ленко, В. М. Виноградов, М. С. 
Вовсі, Й. А. Касирський, О. Л. 
Мясников, Є. М. Тарєєв, а також 
укр.— О. О. Богомолець, М. О. 
Ясиновський, Д. Ф. Чеботарьов, 
А. К. Міхньов, Ф. Я. Примак, 
О. Й. Грицюк, І. І. Крижанівська, 
Л. Т. Мала та ін. Особлива увага 
в СРСР приділяється гігієні і 
харчуванню дитини, вивченню ана- 
томо-фізіол. особливостей дитячо¬ 
го організму, його реактивності, 
особливостям клінічного перебігу й 
лікування хвороб раннього дитя¬ 
чого віку (О. А. Кисіль, Г. Н. 
Сперанський, О. Ф. Тур, укр. 
педіатри — В. О. Бєлоусов, О. М. 
Хохол, П. С. Мощич). Розробля¬ 
лись і вдосконалювались способи 
наркозу й антибактеріальна тера¬ 
пія, створювалися умови для роз¬ 
витку хірургії серця та легень, 
трансплантації органів (В. М. 
Шамов, С. С. Юдін, Б. В. Петров- 
ський та ін.). Розвиток хірургії 
на Україні за рад. часу пов’яза¬ 
ний з діяльністю М. М. Волкови- 
ча, О. П. Кримова, В. М. Шамова, 
М. С. Коломійченка, О. О. Федо- 
ровського, Г. Г. Караванова, О. О. 
Шалімова та ін., зокрема воєнно- 
польової хірургії, травматології 
та ортопедії — з діяльністю 
М. 1. Ситенка, 1. М. Ігценка, 
М. П. Новаченка, О. Г. Єлецького, 
Ф. Р. Богданова та ін. Праці рад. 
вчених А. Л. Полєнова й М. Н. 
Бурденка (в т. ч. укр. — О. 1. 
Арутюнова, А. П. Ромоданова та 
ін.) сприяли розвиткові вітчизн. 
нейрохірургії, праці С. П. Федо- 
рова, укр. вченого А. А. Чайки — 
урології. Розвиток кардіохірургії 
в СРСР пов’язаний з іменами 
О. М. Бакулєва, П. А. Купріяно- 
ва, Б. В. Петровського, О. О. Виш- 
невського, Є. М. Мелашкіна, укр. 
вчених М. М. Амосова, М. С. 
Коломійченка. О. О. Шалімова та 
ін., хірургії черевної порожнини — 
І. І. Трекова, А. В. Мартинова, 
С. І. Спасокукоцького, Є. С. Юді- 
на та ін. На поч. 20 ст. формується 

онкологія, основоположниками 
якої в СРСР були М. М. Петров, 
П. О. Герцен та ін., в т. ч. укр. 
вчені — О. А. Кронтовський, 
М. В. Магат, О. Д. Тимофєєвсь- 
кий, Р. Є. Кавецький та ін. Розвит¬ 
кові ^офтальмології сприяли праці 
М. Й. Авербаха, В. П. Одинцова, 
а також укр. рад. вчених С. С. 
Головкіна, В. П. Філатова, А. Г. 
Васютинського, Н. О. Пучків- 
ськоі та ін. Наук, основою боротьби 
з інфекційними хворобами стали 
праці укр. рад. вченого Л. В. 
Громагиевського. Значний внесок 
у розвиток епідеміології, мед. мі¬ 
кробіології зробили укр. рад. вче¬ 
ні О. М. Марзєєв, Д. П. Гриньов, 
А. М. Зюков, В. Г. Дроботько, 
Г. X. Шахбазян та ін. Метод спе¬ 
цифічної профілактики інфекцій¬ 
них захворювань за допомогою 
вакцин і сироваток, що спирається 
на досягнення мікробіології і віру¬ 
сології, мав вирішальне значення 
в боротьбі з віспою, дифтерією, 
поліомієлітом та деякими ін. ін¬ 
фекціями. Профілактичний на¬ 
прям, держ. характер М., плану¬ 
вання охорони здоров’я — це прин¬ 
ципи, втілені на практиці в СРСР 
та ін. соціалістичних країнах; 
вони здобувають все зростаюче 
міжнар. визнання. 23-я Всесвіт¬ 
ня асамблея охорони здоров’я 
(1970) з ініціативи делегації СРСР 
прийняла резолюції про проголо¬ 
шення відповідальності держави 
й суспільства за охорону здоров’я 
населення й проведення заходів 
громадської та індивідуальної про¬ 
філактики, забезпечення всього на¬ 
селення кваліфікованою й без¬ 
платною профілактичною і лі¬ 
кувальною допомогою. Під впли¬ 
вом соціально-екон. змін та успіхів 
М. відбулися суттєві зміни в стані 
здоров’я населення, зменшилися 
показники смертності. В економіч¬ 
но розвинутих країнах ліквідова¬ 
но особливо небезпечні епідемічні 
захворювання (чума, в усьому сві¬ 
ті — віспа та ін.); скоротилася за¬ 
хворюваність на дитячі інфекцй. 
Залишається актуальною проб¬ 
лема боротьби з грипом, вірусним 
гепатитом та ін. вірусними Захво¬ 
рюваннями. Серцево-судинні за¬ 
хворювання в економічно розвину¬ 
тих країнах стали осн. причиною 
як смертності, так і інвалідності, 
в т. ч. у найцінніших для суспіль¬ 
ства вікових групах населення. 
Особливого значення набули проб¬ 
леми, пов’язані з ішемічною хво¬ 
робою серця, інфарктом міокарда, 
гіпертонічною хворобою й судин¬ 
ними ураженнями центральної 
нервової системи, на які припадає 
80—85% випадків смерті від сер¬ 
цево-судинних захворювань. Го¬ 
стра проблема М.— злоякісні но¬ 
воутворення. Смертність від них 
у більшості економічно розвину¬ 
тих країн збільшилася за 50 років 
у 2—3 рази. Щороку в світі вми¬ 
рає від раку 6л. 2 млн. чоловік. 
Важливою проблемою М. в бо¬ 
ротьба зі зростанням захворюва¬ 
ності на нервово-психічні хвороби. 
Вони охоплюють 6—8% всього на 
селення. 
Національним лихом у багатьох 
капіталістич. країнах стали алко¬ 
голізм і наркоманія. Гострого со¬ 
ціального й політ, значення набула 
Проблема охорони та оздоровлення 

навколишнього середовища. Бо¬ 
ротьба за оздоровлення навколиш¬ 
нього середовища, охорона природи 
має міжнародне значення. 
Найвищим органом, що відповідає 
за стан і розвиток М. в країні, е 
МОЗ СРСР, зокрема на Україні — 
МОЗ УРСР Заг. наук, керівницт¬ 
во і контроль, координацію до¬ 
сліджень найважливіших напрямів 
мед. науки здійснює Академія ме¬ 
дичних наук СРСР (1944). Для роз¬ 
в’язання найважливіших питань 
М. в СРСР створено широку ме¬ 
режу н.-д. ін-тів мед. профілю. 
Лише в УРСР функціонують 45 
таких ін-тів (див. ст. про окремі 
ін-ти за профілем). Осередками 
розвитку М. є також медичні інсти¬ 
тути й ін-ти підвищення кваліфі¬ 
кації лікарів. Значну роль у попу¬ 
ляризації досягнень мед. науки 
відіграють медичні журнали і 
медичні наукові товариства (див. 
також Медична освіта). 
Літ.: Кузьмин М. К. История меди¬ 
цини. М., 1978; Романенко А. Ю. За¬ 
ради здоров'я людини. К., 1978. 

А. Ю. Романенко. 
МЕДЙЧНА ГЕОГРАФІЯ — га- 
лузь медицини, що вивчає вплив 
природних і соціальних умов на 
захворюваність населення в різних 
районах земної кулі. Поняття 
М. г. вперше запровадив у 17 ст. 
італ. вчений Б. Рамацціні. Нерів¬ 
номірність поширення хвороб зу¬ 
мовлена природними (клімат, 
ландшафт, фауна, склад питної 
води тощо) та соціальними (побут, 
культура, характер трудової ді¬ 
яльності , транспортні засоби та 
ін.) факторами. Так, захворюван¬ 
ня на малярію можливе в місце¬ 
востях з відносно теплим і вологим 
кліматом і наявністю водойм, при¬ 
датних для виплоду малярійних 
комарів; ендемічний зоб спостері¬ 
гається в районах з нестачею йоду 
у питній воді; серцево-судинні за¬ 
хворювання найбільш поширені 
в економічно розвинутих і цивілі¬ 
зованих країнах. М. г. дає змогу 
прогнозувати захворюваність і ор¬ 
ганізувати профілактичні заходи. 
Літ.: Алфимов Н. Н. Очерки по ме¬ 
ди цинской географии морей Сопетс- 
кого Союза. Л., 1973. Ю. І. Кукля. 
МЕДЙЧНА ЕЛЕКТРбНІКА - 
науковий напрям у технічній елек¬ 
троніці, метою якого є розробка 
електронних приладів для експе¬ 
риментальних, профілактичних та 
клінічних досліджень і лікування 
людини. Мед. електронні прилади 
га пристрої застосовують для зби¬ 
рання, підсилення, реєстрації, ін¬ 
дикації, відображення та ана¬ 
лізу мед. інформації; лікар¬ 
ського впливу на людину; керу¬ 
вання деякими функціями люд¬ 
ського організму; заміни функцій 
окремих органів і систем людини; 
електронного моделювання проце¬ 
сів діяльності деяких систем і ор¬ 
ганів людини та біоелектричного 
керування ними. Збирають ме¬ 
дичну інформацію за допомогою 
датчиків. В М. е. велику ува¬ 
гу приділяють створенню т. з. 
аналізаторів — пристроїв, що ді¬ 
ють автономно або в комплексі з 
цифровими обчислювальними ма¬ 
шинами. Поря л з простими прила¬ 
дами створюються складні інфор¬ 
маційно-вимірювальні та інфор- 
маційно-слідкуючі системи з ба¬ 
гатьма програмами обробки інфор* 
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мації, а також багатофункціо¬ 
нальні аналізатори для клініко- 
діагностичних та біохім. лабора¬ 
торій. Див. також Біоніка, Кібер¬ 
нетика біологічна. Кібернетика 
медична. А. О. Попов. 
МЕДЙЧНА ОСВГТА — система 
фахової підготовки й удосконален¬ 
ня лгкаргв, провізорів, середнього 
мед. персоналу і науково-пед. 
медичних кадрів. В Росії першу 
мед. школу було відкрито 1654 
у Москві. У 18 ст. було організо¬ 
вано ряд госпітальних шкіл (Мо¬ 
сква, Петербург, Кронштадт). З 
1764 почав працювати мед. ф-т 
Моск. ун-ту, з 1798 — петерб. 
і моск. Медико-хірург, академії. 
На Україні 1787—9/ діяла вища 
Єлизаветградська медико-хгрур- 
гічна школа; 1773—84 серед, мед. 
персонал готував Медичний коле¬ 
гіум у Львові. В Київській акаде¬ 
мії на поч. 19 ст. функціонували 
мед. класи. При Львів, ун-ті мед. 
ф-т існував 1784—1805 і 1894— 
1939. При Харків. (1805), Київ. 
(1841) ун-тах, Новоросійському 
ун-ті в Одесі (1900) були створені 
мед. ф-ти.В 1912—16 були відкриті 
Вищі жіночі мед. курси у Києві (з 
1916—Жіночий мед. ін-т), Харкові, 
Одесі й Катеринославі. В серед. 19 
ст. були створені середні мед. за¬ 
клади (зокрема, в Києві — фельд¬ 
шерська школа, 1842; військ.- 
фельділерська школа, 1870; курси 
мед. сестер, 1877). На поч. 20-х рр. 
в СРСР на базі мед. ф-тів почали 
створювати медичні інститути 
(повністю мед. ф-ти, які були ще 
в складі ун-ті в, реорганізовано 
1930 в самостійні мед. ін-ти і пе¬ 
редано до системи Наркоматів 
охорони здоров’я). У 1941 в УРСР 
налічувалось 14 мед. ін-тів. У 
1945 строк навчання на лікуваль¬ 
них, педіатричних і сан.-гіг. ф-тах 
було збільшено до 6, а в стомато¬ 
логічних (у Києві з 1953 став сто- 
мат. ф-том мед. ін-ту) і фарм. 
ін-тах (1949) до 5 років. У 1968 
введено систему первинної спеці¬ 
алізації (інтернатура) лікарів. У 
1979/80 на Україні діяло 14 мед., 
1 фарм. ін-т (Харків) і мед. ф-т 
Ужгородського ун-ту. Підготовка 
наук.-пед. кадрів здійснюється в 
системі аспірантури і клінічної 
ординатури; удосконалення і спе¬ 
ціалізація лікарів — в інститу¬ 
тах вдосконалення лікарів і в 
деяких мед. ін-тах на ф-тах удоско¬ 
налення лікарів. Серед. мед. 
персонал готують у медичних учи¬ 
лищах. Див. також Медицина. 

В. М. Гирін. 
МЕДЙЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
— галузь пром-сті, підприємства 
якої виробляють лікарські засоби, 
вітаміни, перев’язні та шовні ма¬ 
теріали, мед. техніку та ін. про¬ 
дукцію мед. призначення. В СРСР 
М. п. включає хіміко-фармацев- 
тичну промисловість, медичної 
техніки промисловість і пром-сть 
по вироби, мед. виробів із скла, 
фарфору і пластмас, виробів для 
пакування і фасування лікар, за¬ 
собів, зуболікар. і зуботех. мате¬ 
ріалів. М. Г. Єна- 
МЕДЙЧНА ПСИХОЛбГІЯ — 
розділ психології, що вивчає роль 
психіки в умовах виникнення і про¬ 
тікання хвороб людини, а також 
відновлення її здоров’я. Заснов¬ 
ником М. п. вважають нім. психо¬ 

лога і філософа 19 ст. Р. Г. Лотце. 
До М. п. входять клінічна психо¬ 
логія, патопсихологія, клінічна 
психосоматологія, клінічна ней¬ 
ропсихологія, геронтопсихологія, 
психофармакологія та ін. М. п. 
велику увагу приділяє анамне¬ 
зові — вивченню переживань па¬ 
цієнта від раннього дитинства до 
моменту настання хвороби. Бере 
до уваги як зовнішні (природні і 
соціальні) умови виникнення хво¬ 
роби, так і внутрішній стан хво¬ 
рого, його переживання, силу і три¬ 
валість травмуючих психіку фак¬ 
торів. М. п. вважає, що кожна хво¬ 
роба є хворобою особистості в ці¬ 
лому, а не окремого органа, тому лі¬ 
кареві треба знати не лише орга¬ 
нізм, а й психіку людини. М. п. 
допомагає лікарям точніше діагно¬ 
стувати хвороби, використовувати 
прийоми психотерапії, психогігіє¬ 
ни і психопрофілактики. 
Літ.% Банщиков В. М.» Гуськов В. С., 
Мягков И. Ф. М е дицинс кая психоло¬ 
ги я. М., 1967: Лебединский М.С.Очер 
ки психотерашш. М., 1971; Блейхер 
В. М. Клиническая о ато психологи я. 
Ташкент, 1976. В. І. Войтко 
МЕДЙЧНА СЕСТРА — спеціа¬ 
ліст з середньою медичною осві¬ 
тою. В лікарнях М. с. доглядає 
хворих, виконує лік. процедури, 
призначені лікарем, контролює 
сан.-гіг. стан у відділенні. Старша 
М. с. виписує, веде облік і збері¬ 
гає медикаменти, приймає і ви¬ 
писує хворих, стежить за харчуван¬ 
ням тощо. В хірург, відділеннях 
працюють операційні М. с.'В полік¬ 
лініках М. с. допомагає лікарю під 
час прийому, виконує мед. про¬ 
цедури. В дитячих яслах і садках 
М. с. забезпечує додержання пра¬ 
вильного режиму дня і харчуван¬ 
ня дітей тощо. М. с. працюють та¬ 
кож в диспансерах, в жіночих і 
дит. консультаціях (див. Пат¬ 
ронаж). Готують М. с. у медичних 
училигцах. 
МЕДЙЧНИЙ КОЛЕГІУМ ульво¬ 
ві — середня мед. школа, що готу¬ 
вала цирульників та акушерок. 
Заснований 1773. Курс навчання у 
М. к. тривав три роки; викладання 
проводилося польською і нім. мо¬ 
вами. Першими вихованцями М. к. 
стали Львів, цирульники, їхні під¬ 
майстри та учні, які практикували, 
не маючи освіти, і були притягну¬ 
ті до навчання примусово, під за¬ 
грозою позбавлення права практи¬ 
ки. Свідоцтво про екзамен у М. к., 
після затвердження губернатором, 
було підставою для одержання дип¬ 
лома. Протягом 10 років М. к. 
видав 60 дипломів цирульника: 
1777—78 акушерства навчалося 
40 чол. В 1784 М. к. об’єднався 
з медичним факультетом Львівсь¬ 
кого університету. 
МЕДЙЧНИЙ ПУНКТ — ліку¬ 
вально-профілактична установа в 
СРСР. М. п. функціонують у 
військ, частинах, піонерських табо¬ 
рах, студентських буд. загонах, на 
станціях метрополітену, вокзалах, 
в аеропортах тощо. М. п. наз. та¬ 
кож етапи мед. евакуації діючих 
військ (батальйонний, полковий, 
дивізійний медичні пункти). 
МЕДЙЧНИХ ПРОБЛЕМ ФІЗЙЧ- 
НОТ КУЛЬТУРИ КЙЇВСЬКИЙ 
НАУКбВО-ДбСЛІДНИЙ ІН¬ 
СТИТУТ — установа М-ва охоро¬ 
ни здоров’я УРСР. Засн. 1969. У 
складі ін-ту (1980) — 3 відділи, 

12 лабораторій і відділень. Осн. 
напрям діяльності ін-ту — роз¬ 
роблення способів і методів викори¬ 
стання фіз. культури для зміцнен¬ 
ня здоров’я, підвищення праце¬ 
здатності, запобігання захворю¬ 
ванням, відновного лікування. 
Проводяться також дослідження з 
найважливіших питань спорі, ме¬ 
дицини. Ін-т координує роботу з 
мед. проблем фіз. культури н.-д. 
ін-тів, кафедр вищих уч. закладів 
СРСР. В ін-ті є аспірантура і 
клінічна ординатура 3 1971 в 
ін-ті видається збірник праць «Ме- 
дицинские проблеми физической 
культури*. А. О. Шелюженко. 
МЕДЙЧНІ ЖУРНАЛИ на Украї¬ 
ні — спеціалізовані періодичні нау¬ 
кові видання. Першим на Україні 
був заснований О. П. Вальтером 
журн. «Современная медицина* 
(Київ, 1860—80), який пропагував 
фізіол. напрям, виступав з питань 
медико-сан. стану в Росії тощо. 
З журналів загальномед. профілю 
видавались «Земский врач* (Чер¬ 
нігів, 1884—94), «Вестник медици¬ 
ни* (Харків, 1896—97), «Харьков- 
ский медицинский журнал* (1906— 
17). Галузеві журнали: «Журнал 
аптекарського товариства* (Львів, 
з 1871), «Вестник офтальмологии* 
(Київ, 1884—1902), «Вопроси нерв- 
но-психической медицини* (Київ, 
1896—1905), «Акушерка* (Одеса, 
1890—1917), «Русский журнал 
кожних и венерических болезней* 
(Харків, 1901—10), «Архив пси- 
хиатрии, неврологии и судебной 
психопатии* (Харків, 1883—99) 
та ін. До 1917 в різний час на 
Україні всього видавалось понад 
50 журналів. У перші роки Рад. 
влади засновано ряд М. ж., серед 
них «Врачебное делоь (Київ, 1918). 
З 1919 в Києві, 1920—24 у Харко¬ 
ві виходив журн. «Известия На¬ 
родного комиссариата здравоохра- 
нения УССР*, у якому висвітлю¬ 
валися питання будівництва рад. 
охорони здоров’я. В Харкові 
(1927—34), а потім у Києві (до 
1937) видавався журн. «Профи- 
лактическая медицина*, у видан¬ 
ні якого брали участь Д. К. За¬ 
болотний, М. Ф. Гамалія, О. М. 
Марзеев. Серед багатьох ін. жур- 
налів виходили «Український ме¬ 
дичний архів* (1927—32), «Вопро- 
си онкологии* (1928—31) і «Зкспе- 
риментальная медицина* (1934— 
41)—всі в Харкові, «Медичний 
журнал* (Київ, 1931—54). На 
Україні (1980) видаються 6 наук. 
М. ж.: «Врачебное дело*, <Клини- 
ческая хирургия* (Київ, 1955), 
«Журнал ушньїх, носовьіх и гор¬ 
лових болезней> (Київ, 1955), 
«Фармацевтичний журнал» (Ки¬ 
їв, 1928), <Офтальмологический 
журнале (Одеса, 1946) і Педіат¬ 
рія, акушерство і гінекологія* 
(Київ, 1952). О. А. П'ятак. 
МЕДЙЧНІ ІНСТИТУТИ — вищі 
учбові заклади, які готують ліка¬ 
рів і провізорів. На Україні функ¬ 
ціонують М. і. у Харкові (мед. 
і фарм. ін-ти), Києві, Одесі, 
Дніпропетровську, Донецьку, Сім¬ 
ферополі, Вінниці, Львові, Чер¬ 
нівцях, Івано-Франківську, Запо¬ 
ріжжі, Ворошиловграді, Тернопо¬ 
лі, Полтаві. В 1979/80 у цих ін-тах 
і на мед. ф-ті Ужгородського ун-ту 
навчалося бл. 55 тис. студентів. 
В усіх М. і. є аспірантура і клі- 

МЕДИЧНІ 
ІНСТИТУТИ 
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МЕДИЧНІ 
НАУКОВІ 
ТОВАРИСТВА 

Медуза Горгона. Вап¬ 
няк. Близько 590 
е. е. Музей у Керкірі. 

Медова трава 
шорстиста. 

Медогонки: 1 — хорді- 
альна з касетами; 2 — 
радіальна з фільтром. 

нічна ординатура. Див. також Ме¬ 
дична освіта і статті про окремі 
М. і. на Україні. В. М. Гирін. 
МЕДЙЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИ¬ 
СТВА — добровільні об’єднання 
лікарів та ін. фахівців, які працю¬ 
ють у галузі медицини і охорони 
здоров'я. Завданнями М. н. т. є 
пропаганда наук. мед. знань, впро¬ 
вадження досягнень мед. науки в 
практику охорони здоров’я, обмін 
досвідом і підвищення кваліфі¬ 
кації членів т-ва. Розвиток М. н. т. 
припадає на 17 ст. (об’єднання лі¬ 
карів у складі Академії досліду, 
Флоренція). Першим самостійним 
М. н. т. була Хірургічна академія 
в Парижі (1731). В Росії лікарів 
спочатку об’єднували Вільне екон. 
т-во (засн. 17ь5, Петербург) і 
Моск. т-во дослідників природи 
(1805). В Росії 1804 створено 
фізико-мед. т-во, 1805 — Мед. 
товариство при Московському 
ун-ті. На Україні першим М. н. т. 
було Товариство київських лі¬ 
карів (1840), потім — М. н. т. в 
Одесі (1849) та ін. містах. Згодом 
розпочали свою діяльність спе¬ 
ціалізовані т-ва: Аптекарське т-во 
(Львів, 1871), Т-во наук, медици¬ 
ни і гігієни (Харків, 1872), Одесь¬ 
ке бактеріологічне т-во (1876), 
Акушерсько-гінекологічне (Київ, 
1886), Фізико-медичне (Київ, 
1896), т-ва сифілідологів (Харків, 
1900; Київ і Одеса, 1902) та ін. 
М. н. т. видавали < Протоколи> 
тощо. Після 1917 на Україні було 
організовано Єдине наук. мед. 
т-во, при якому функціонували 
секції з різного фаху, що незаба¬ 
ром виділилися в самостійні т-ва. 
В УРСР 1980 налічувалося 36 спе¬ 
ціалізованих респ. М. н. т., які 
об’єднували 55 600 медиків. Є та¬ 
кож М. н. т. обласні й міські. 
М. н. т. мають свій статут, керів¬ 
ним органом є респ. з’їзд, який оби¬ 
рає правління т-ва. Рада М. н. і. 
міститься при Вченій раді МОЗ 
УРСР. Респ. М. н. т. входять 
до складу Всесоюзного мед. наук, 
товариства. О. А. П'ятак. 
МЕДЙЧНІ УЧЙЛИЩА — середні 
спец, учбові заклади в СРСР, які 
готують спеціалістів з середньою 
мед. і фармацевтичною освітою. 
Строки навчання в М. у. (від 2 
до 3,5 років) залежать від обсягу 
загальноосвітньої підготовки учня 
і обраної ним спеціальності. У М.у. 
здобувають такі спеціальності: 
фельдшер, акушерка, сан. фельд¬ 
шер. фельдшер-лаборант, медич¬ 
на сестра, зубний лікар, зубний 
технік, помічник провізора, тех¬ 
нік по ремонту і монтажу рентге¬ 
нівської і електромед. апаратури, 
технік-оптик. В УРСР (на І.Т 
1980) функціонують 99 М. у., 
серед них 20 —республіканських, 
17 — базових. Див. також Медич¬ 
на освіта. _ 
МЕДЙЧНОТ техніки ПРОМИ¬ 
СЛОВІСТЬ — галузь недичної 
промисловості, підприємства якої 
виробляють медичні інструменти, 
устаткування, апарати, прилади 
та ін. медичну техніку. М. т. п. 
значною мірою створює тех. базу 
охорони здоров'я. Виготовлення і 
застосування мед. інструментів ві¬ 
доме ще з давніх часів. У Росії 
1721 було засновано інструменталь¬ 
ний з-д у Петербурзі — перше 
підприємство М. т. п., яке вироб¬ 

ляло мед. інструменти, протези 
тощо. Пізніше в країні було ство¬ 
рено ще ряд з-дів, які випускали 
нескладні вироби мед. техніки в 
малих кількостях; більша частина 
потреб лікувальних закладів Ро¬ 
сії в мед. техніці задовольнялася 
за рахунок імпорту. 
В СРСР М. і. п. набула швидкого 
розвитку. Створення мережі охо¬ 
рони здоров’я в країні зумовило 
широкий розмах будівництва під¬ 
приємств по вироби, найновішої 
мед. техніки. Підприємства галузі 
випускають необхідні мед. інстру¬ 
менти, апарати та ін. мед. техні¬ 
ку (понад 4,5 тис. найменувань). 
Рад. Союз за обсягом вироби, мед. 
техніки і її якістю посідає одне з 
перших місць у світі. 
На Україні нескладні мед. інстру¬ 
менти почали виробляти в 1-й 
пол. 19 ст. на Херсонському ін¬ 
струментальному з-ді. В 1853 у 
Харкові створено майстерню хі¬ 
рургічних інструментів; 1860 у 
Києві почали працювати дві май¬ 
стерні по вироби, мед. інструмен¬ 
тів, автоклавів, протезів тощо. 
Згодом такі майстерні виникли в 
Одесі. За роки Рад. влади М. т. п. 
України, як і всього Рад. Союзу, 
перетворилась на потужну високо- 
механізовану галузь. За" довоєнні 
п’ятирічки реконструйовано дію¬ 
чі підприємства М. т. п. і спору¬ 
джено нові. Почали працювати з-ди 
хірургічних інструментів у Хар¬ 
кові, чМедінструмент» і чРенток» 
у Києві та ін. В 1940 на Україні 
діяло 16 з-дів і 18 майстерень, які 
випускали вироби мед. техніки 
бл. 300 найменувань. За після¬ 
воєнні роки, виходячи з завдань 
по ліквідації наслідків війни та 
поліпшення медичного обслуго¬ 
вування населення, М. т. п. набу¬ 
ла швидкого розвитку. Зокрема, 
протягом 1960—70 споруджено 
Ізюмський оптико-мех. з-д (Хар¬ 
ків. обл.), Львів, з-д радіоелек¬ 
тронної мед. апаратури, Харків, 
з-д точного мед. приладобудуван¬ 
ня, Одес. завод медичного устат¬ 
кування, Ждановський з-д техно¬ 
логічного устаткування.* До вироби, 
мед. техніки було залучено ряд 
підприємств ін. галузей пром-сті. 
В 1976—77 проведено укрупнен¬ 
ня підприємств М. т. п. на ос¬ 
нові об’єднання їх за тер.-галузе¬ 
вим принципом, зважаючи на спе¬ 
ціалізацію і концентрацію вироби. 
Створено київське виробниче об'¬ 
єднання *Медапаратура>, львів¬ 
ське науково-виробниче об'єднання 
<РЕМА>, об’єднання «Медлабор- 
гехніка» (Одеса), 4 спец, конструк¬ 
торські бюро. В 1980 на Україні ді¬ 
яло 3 об’єднання, 8 з-дів, 2 дослід¬ 
ні виробництва, 6 спец, конструк¬ 
торських бюро. В 1980 вироби, про¬ 
дукції галузі в республіці збільши¬ 
лося проти 1970 на 81,4%. Асорти¬ 
мент вироблюваної продукції ста¬ 
новив понад 700 найменувань. 
Значний внесок у розробку нової 
мед. техніки зробили вчені Укра¬ 
їни, які сконструювали томофлю- 
орограф, апарат для шарових 
рентгенівських знімків, імпульс¬ 
ний рентгенівський апарат, флю¬ 
орографи різного призначення, 
логентрон, апарат для ксерорент- 
генографії, імпульсний стимуля¬ 
тор, штучні серцеві сферично- 
сегментальні клапани тощо. 

Нову мед. техніку на Україні, зо¬ 
крема, розробляє Всесоюзний н.-д. 
і конструкторський ін-т радіоелек¬ 
тронної медичної апаратурну Льво¬ 
ві, ряд конструкторських бюро та 
ін. М. Г. Єна. 
МЕДІАЛЬНИЙ (від лат. тесііа- 
Іе — середина) — термін в ана¬ 
томії, що вказує на розташування 
будь-якої частини тіла організму 
ближче до серединної (медіанної) 
площини. Див. також Латераль¬ 
ний. 
МЕДІАНА (від лат. тесііапиз — 
середній) — 1) В геометрії — 
відрізок, що сполучає вершину 
трикутника з серединою проти¬ 
лежної сторони. Всі три М. трикут¬ 
ника перетинаються в одній точці 
(його центрі ваги), що ділить кож¬ 
ну з них у відношенні 2:1, якщо 
рахувати від вершини. 2) В тео¬ 
рії імовірностей — ха¬ 
рактеристика розподілу випадко¬ 
вої величини. Для випадкової ве¬ 
личини з неперервною функцією 
розподілу Р (х) М. визначається 
як корінь рівняння Р (х) = 0,5. 
3)В статистиці — величина 
ознаки одиниці, що міститься по¬ 
середині ранжированого (упоряд¬ 
кованого) варіаційного ряду. М. 
поділяє ряд на дві рівні частини, 
по обидва боки від неї міститься 
однакова кількість одиниць сукуп¬ 
ності. Якщо ряд складається з кон¬ 
кретних значень ознаки, то М. є 
величиною, що дорівнює середин¬ 
ному значенню ознаки. Коли ряд 
складається з парного числа да¬ 
них, то М. є середнє з двох чисел, 
розміщених посередині ряду. 
Якщо величини ознак у ряді за¬ 
дані у вигляді інтервалів, то спо¬ 
чатку знаходять медіанний інтер¬ 
вал, тобто інтервал, у межах якого 
міститься М. Визначають М. та¬ 
кож графічним методом. 
МЕДІАНТА [від лат. тесііапз 
(тешапііз) — розміщений посере¬ 
дині] в музиці — третій (верх¬ 
ня М.) та шостий (нижня М.) сту¬ 
пені ладу. Назва акордів, побу¬ 
дованих на цих ступенях. 
МЕДІАТОРИ (лат. тесііаіог — 
посередник), трансмітери — речо¬ 
вини, що передають збуджуючий 
або гальмівний вплив з нервових 
клітин на інші клітини — нерво¬ 
ві, м’язові або залозисті. При пе¬ 
редачі збудження з нервових воло¬ 
кон на волокна поперечносмугас¬ 
тих м’язів, гладеньких м’язів стін¬ 
ки шлунково-кишкового тракту, 
на клітини вегетативних нервових 
вузлів (гангліїв) та гальмівного 
впливу з нервових волокон на сер¬ 
цевий м’яз М. є ацетилхолін, а 
при передачі збудження на серце¬ 
вий м’яз, гладенькі м’язи (крім 
м’язів стінок шлунково-кишково¬ 
го тракту) та передачі галізуван¬ 
ня на м’язи шлунково-кишкового 
тракту — норадреналін. При пере¬ 
дачі збуджуючих і гальмівних 
впливів у центр, нервовій системі 
роль М*., крім того, можуть вико^ 
иувати дофамін, серотонін, деякі 
амінокислоти. М. синтезуються 
в нервових клітинах і містяться 
в закінченнях аксонів цих клітин. 
При збудженні нервового закін¬ 
чення М. виділяється в міжклітин¬ 
не середовище і діє на спец, струк¬ 
тури, розташовані на поверхні 
клітин-цілей,— синаптичні рецеп¬ 
тори (холінорецептори, адре- 
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норецептори). Ця дія викликає 
зміни в іонній проникності плаз¬ 
матичної мембрани (див. Про¬ 
никність біологічних мембран) 
клітини-цілі, внаслідок чого в ній 
виникає збудження або гальму¬ 
вання. 
Літ.: Бабский Е. Б. [та ін.]. Физио- 
погия человека. М., 1972; Окс С. Ос¬ 
нови нейрофизиологии. Пер. с англ. 
М., 1969. В. І. Скок. 
МЕДІЄВГСТИКА (від лат. ше- 
сііиз — середній та аеуит — вік, 
епоха) — розділ істор. науки, що 
вивчає історію середніх віків у 
Зх. Європі (в ширшому значенні — 
також в ін. районах світу). Згід¬ 
но з періодизацією, прийнятою 
марксистською історіографією, 
історія європ. країн за серед, ві¬ 
ків має хронологічні межі 5 — се¬ 
ред. 17 ст. і збігається з епохою 
зародження, розвитку і розкладу 
феодалізму. 
МЕДГНА — місто на Зх. Саудів¬ 
ської Аравії. Розташована в оази¬ 
сі. Вузол автошляхів. 100 тис. ж. 
(1975). Друге (поряд з Меккою) 
священне місто і місце паломницт¬ 
ва мусульман. Осн. заняття насе¬ 
лення — торгівля, обслуговуван¬ 
ня паломників, виготовлення пред¬ 
метів реліг. культу. Обробка фіні¬ 
ків. У центрі М.— Велика мечеть 
(збудована 656 на місці будинку, 
де помер Мухаммед), у якій гроб¬ 
ниця Мухаммеда та перших араб, 
халіфів. 
мЄдічі (Месіісі) — флорентій¬ 
ський рід, що відігравав важливу 
роль у політ, і екон. житті середньо¬ 
вічної Італії. М. заснували торг.- 
банківську компанію, одну з най¬ 
більших у 15 ст. в Європі. В 1434— 
1737 (з перервами 1494—1512, 
1527—30) правили Флоренцією. 
Гол. представники: Козі м о 
Старший М. (1389—1464), пра¬ 
вив з 1434; Лоренцо Пиш¬ 
ний М. (1449—92), правив з 
1469, поет. До роду М. належала 
франц. королева Катерина Меді- 
чі (1519—89). 
МЕДОБбРИ — одна з назв пасма 
вапнякових горбів на Подільській 
височині (див. Товтри). 
МЕДбВА ТРАВА (Ноісиз) — рід 
рослин родини злакових. Трав’я¬ 
нисті рослини заввишки до 80 см. 
Листки лінійно-ланцетні. Суцвіття 
волотисте. Колоски дво-, триквіт- 
кові. Верхні квітки колоска — од¬ 
ностатеві, тичинкові з остю, ниж¬ 
ні — двостатеві. 8 видів, пошире¬ 
них в Європі, Азії і Африці. В 
СРСР — 3 види, з них в УРСР — 
2: М. т. шерстиста (Н. Іапаіиз) 
і М. т. м’яка (Н. тоїііз), обидва 
види — малоцінні кормові рос¬ 
лини. 
МЕДОВАР Борис Ізраїльович [н. 
16 (29).ІІІ 1916, Київ] — укр. рад. 
вчений у галузі металургії і техно¬ 
логії металів, акад. АН УРСР 
(з 1973). Член КПРС з 1943. Після 
закінчення (1940) Київ, індустрі¬ 
ального (тепер політех.) ін-ту пра¬ 
цював на верстатобуд. з-ді в м. 
Лубнах Полтав. обл. З 1941 — в 
Ін-ті електрозварювання ім. Є. О. 
Патона АН УРСР. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Розробив тео¬ 
ретичні основи зварювання аусте¬ 
нітних сталей і сплавів. Виконав 
дослідження з теорії і практики 
електрошлакового переплаву, лит¬ 
тя, зварювання, спец, електроме¬ 

талургії. Депутат Верховної Ради 
УРСР 10-го скликання. Нагоро¬ 
джений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1950. Ленінська пре¬ 
мія, 1963. Держ. премія УРСР, 
1978. 
Те.: Сварка жаропрочньїх аустенит- 
ньіх сталей и сплавов. М., 1966; 
Злектрошлаковьій переплав. М., 1970 
[у сшвавт.]. 
МЕДОГОНКА — машина для від¬ 
качування меду бджоляного з 
стільників бджоляних. Сконстру¬ 
йована 1865 чеським бджолярем 
Ф. Грушкою. М. складається з 
бака, ротора з касетами, привода 
і крана. При обертанні касет з рам¬ 
ками мед під впливом відцентро¬ 
вої сили вибризкується з стільни¬ 
ків і по стінках бака стікає на дно 
М., звідки його випускають через 
кран. М. бувають хордіальні і 
радіальні. У хордіальних 
М. мед спочатку відкачується з 
одного боку стільника, повернуто¬ 
го до стінки бака, а потім після 
обертання рамки — з другого бо¬ 
ку. В радіальних М. рамки 
розміщуються радіально, тобто 
ребром до стінки, і мед з них ви¬ 
бризкується одночасно з двох 
боків. 
МЕДОЗБГР — збір сім’єю бджо¬ 
ли медоносної меду за сезон. Див. 
Взяток. 
МЕДОНбСНІ РОСЛЙНИ, ме¬ 
доноси — група дикорослих і 
культивованих квіткових рослин, 
з яких бджоли збирають нектар 
і пилок, переробляючи їх потім 
на мед і пергу. Деякі М. р. (то¬ 
полі, берези та ін.) є для бджіл 
джерелом смолистих речовин, з 
яких вони виробляють прополіс. 
М. р. є майже всі комахозапильні 
рослини, проте виробниче значен¬ 
ня (у бджільництві) мають тіль¬ 
ки ті види їх, які дають багато 
нектару й пилку. В СРСР прак¬ 
тично цінні бл. 200 видів М. р. 
Серед культивованих в УРСР 
найважливіші М. р.— плодові де¬ 
рева, ягідні кущі, овочеві культу¬ 
ри, гречка, конюшина лучна, ес¬ 
парцет, люцерна посівна, соняш¬ 
ник, гірчиця біла, різні види м’я¬ 
ти, лаванда, дягель і багато деко¬ 
ративних квіткових рослин. З ди¬ 
корослих трав’янистих рослин 
цінними медоносами є конюшини 
біла і гібридна, люцерна серповид¬ 
на, лядвенець рогатий, синяк зви¬ 
чайний, живокіст лікарський та 
ін. З дерев і чагарників флори 
України цінними М. р. є липи, 
клени, дуби, крушина ламка, ма¬ 
лина, ожини, чорниця, верес зви¬ 
чайний тощо. Чимало цінних М. р. 
серед рослин-інтродуценів (див. 
Інтродукція організмів): робінія 

Медресе Мірі-Араб. 1536. Бухара. 

звичайна (біла акація), карагана 
дерев’яниста (жовта акація), гір¬ 
кокаштан звичайний, лох вузько¬ 
листий, обліпиха, айва звичайна 
та японська, шовковиці та ін. 
Спеціально як цінні медоноси для 
бджіл вирощують фацелію, си¬ 
няк, мелісу, буркун лікарський та 
деякі інші. 
Літ.: Поліщук В. П., Білоус В. 1. 
Медоносні дерева і кущі. К., 1972; 
Глухов М. М. Медоносньїе растения. 
М., 1974. Г. К. Смик. 
МЕДОСОСОВІ (МеІірЬадісІае) — 
родина птахів ряду горобцеподіб¬ 
них. Довж. тіла з хвостом 10— 
45 см, забарвлення різноманітне, 
переважно темне. Живляться нек¬ 
таром, пилком квіток, комахами. 
Бл. 50 родів з 167 видами, пошир, 
у тропічних і субтропіч. зонах Пд. 
Африки, Австралії, Пд.-Сх. Азії, 
на Новій Гвінеї та Новій Зеландії. 
Живуть перев. зграйками в лісах і 
чагарниках. Кладка (або дві за 
сезон) з 1—4 яєць білого кольору з 
червоними плямочками. М. ма¬ 
ють значення як запилювачі рос¬ 
лин, особливо евкаліптів. 
МЕДРЕСЄ (араб.) — середня і 
вища школа в мусульман у краї¬ 
нах Близького й Середнього Сходу. 
Поширилась у 9—13 ст. в країнах, 
де переважало населення, яке спо¬ 
відувало іслам. Готували служи¬ 
телів культу, вчителів поч. му- 
сульм. шкіл — мектебів, а також 
службовців держ. апарату. В пе¬ 
ріод середньовіччя М. були зна¬ 
чними центрами культури. В 
60-і рр. 20 ст. склалося два осн. 
типи М.: світські серед, або ви¬ 
ща заг.-осв. школи (входять в си¬ 
стему нар. освіти) і М.— читання 
Корану, що готує служителів куль¬ 
ту. Як архіт. споруда М. склалася 
в 10—11 ст. (Нізаміє в Харгірді, 
Іран, 11 ст.; ан-Нурія аль-Кубра 
в Дамаску, 12 ст.; Мустансірія в 
Багдаді, 13 ст.; Хасана в Каїрі, 
14 ст.;- Улугбека в Самарканді, 
1420; Мірі-Араб у Бухарі, 1536, та 
ін.). М. являє собою 1—2-поверхо- 
ву споруду з прямокутним подвір’¬ 
ям, келіями, мечеттю та аудито¬ 
ріями. М. оздоблюються різьблен¬ 
ням на стуку (алебастровій штука¬ 
турці), камені, дереві й теракоті 
та полив’яними плитками. 
МЙДРЯ (Месігеа) Корнел (8.ІІ1 
1889, Меркуря-Сібіулуй, повіт 
Сібіу — 25.У 1964, Бухарест) — 
рум. скульптор, нар. художник 
СРР, дійсний член Румунської 
академії. В 1909—12 навчався в 
ін-ті декоративного і ужитково¬ 
го мист. в Будапешті. Твори: пор¬ 
трет Б. Делавранчі (1915), «Поча¬ 
ток мандрів» (1918), «Батько Лу- 
кач» (1922), «Мікеланджело» 
(1952), «Материнство» (1954), «Ри¬ 
балки» (1960), пам’ятник «1907 
рік» (1957, м. Бузеу). 
МЕДУЗА (М£6ооаа) — у грец. 
міфології найжахливіша з горгон, 
з яких тільки вона одна була смерт¬ 
ною. Як і ін. горгони, М. поглядом 
обертала на камінь усе живе. 
Персей стяв голову М. і віддав 
її Афіні. З крові (чи з тулуба) 
М. народився крилатий кінь 
Пегас. 
МЕДУЗИ — особини статевого 
покоління кишковопорожнинних 
[гідроїдів (див. Гідрозої), крім 
гідроподібних у деяких лептолід та 
сцифомедуз]. М. звичайно від- 

МЕДУЗИ 

К. Медря. Скалка. 
Мармур. 1947. 
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Медузи: І' — парусник; 
2 — коренерот. 
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Е. Б. Межелайтіс. 

пупковуються (див. Пупкування) 
від особин нестатевого покоління 
(поліпів). Майже всі М.— вільно- 
плаваючі організми. Зовні М. на¬ 
гадують дзвін або парасольку (від 
кількох мм до 2,3 м у діаметрі), 
по краю яких розташовані щупаль¬ 
ну, велум і органи чуттів. М. на¬ 
півпрозорі через сильний розвиток 
мезоглеї. У більшості М. в середи¬ 
ні вгнутої нижньої сторони містить¬ 
ся стебельце з ротовим отвором. 
Від шлунка відходять радіальні 
канали гастроваскулярної систе¬ 
ми. М. живляться дрібними без¬ 
хребетними, іноді молоддю риб. 
Рухаються за принципом реактив¬ 
ного двигуна. М.— роздільноста¬ 
теві; з яєць звичайно утворюються 
поліпи, у деяких кишковопорож¬ 
нинних — покоління медуз. 
МЕДУНКА (Риішопагіа) — рід 
рослин родини шорстколистих. Ба¬ 
гаторічні кореневищні здебільшо¬ 
го опушені трави, до 50 см зав¬ 
вишки. Листки широкояйцевидні 
або довгасто-ланцети і. Квітки у 
верхівкових суцвіттях — завій¬ 
ках. Плід з 4 кулясто-яйцевидних 
горішків. 40 видів, пошир, в Євро¬ 
пі й Азії. В СРСР, у т. ч. в УРСР,— 
6 видів, з них найпошир. М. 
темна (Р. оЬзсига), що росте 
в лісах, по чагарниках в усіх лісо¬ 
вих і лісостепових районах, рідше 
в Степу; в Криму — лише в перед- 
гірських і гірських лісових райо¬ 
нах. Всі види М.—добрі медоноси. 
МЕДЯНА РОСА — солодкувата 
рідина, що виділяється гол. чин. 
листками деяких рослин (дуба, 
липи, верби тощо) при різких змі¬ 
нах температури і вологості повіт¬ 
ря. Коли в квітках мало нектару, 
бджоли збирають М. р. і падь, ви¬ 
робляючи з них падевий мед (шкід¬ 
ливий для бджіл). Іноді М. р. 
неправильно називають паддю. М. 
р. називають також солодкувату 
рідину, що виділяється конідіаль- 
ною стадією сумчастого гриба ріж- 

Вироби Межигірської 
фаянсової фабрики: 
ваза з рельєфним де¬ 
кором у вигляді вино¬ 
градної лози; маслянка; 
ваза з ручками у вигля¬ 
ді лебедів; тарілка з 
портретом Т. Г. Шев¬ 
ченка. Всі — 19 ст. 

МЕДЯНИЦІ — підряд комах ря¬ 
ду рівнокрилих хоботних. Те саме, 
що й листоблішки. 
МЕЖДУРбЧЕНСЬК — місто об 
ласного підпорядкування Кемер. 
обл. РРФСР. Розташований при 
впадінні р. Уси в Том. Залізнич¬ 
на станція. 93 тис. ж. (1980). Добу¬ 
вання вугілля. Збагачувальна фаб¬ 
рика, ремонт гірничо-транспортно¬ 
го устаткування, вироби, буд. ма¬ 
теріалів. Гірничо-буд. технікум. 
Місто утворено 1955. 
МЕЖЕЛАиТІС Едуардас Беніа- 
мінович (н. З.Х 1919, с. Карейвіш- 
кяй, тепер Пакруойського р-ну 
Лит. РСР) — лит. рад. поет, нар. 
поет Лит. РСР (з 1974), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1974). Член 
КПРС з 1943. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Друкуватися почав 

1935. Епічна ««Братерська поема» 
(1954) присвячена дружбі народів. 
Автор збірок «Чуже каміння» 
(1957), «Коло підніжжя зірок» 
(1959), «Сонце в янтарі» (1961). 
36. віршів «Людина» (1961; Ленін¬ 
ська премія, 1962) — гімн людині- 
комуністу. Видав збірки «Авто¬ 
портрет. Авіаескізи» (1962), «Пів¬ 
денна панорама», «Кардіограма» 
(обидві — 1963), «Ера» (1967), 
«Янтарний птах. Блокноти» 
(1972), книги поетичної публі¬ 
цистики «Хліб і слово» (1965), 
«Тут Литва» (1968), «Горизонти» 
(1970), «Башта ілюзій» (1973) та 
ін., твори для дітей. Перекладач 
творів О. Пушкіна, М. Лєрмонто¬ 
ва, Т. Шевченка. Опублікував стат¬ 
тю про перебування укр. поета у 
Вільнюсі. З 1960 — член ЦК Ком¬ 
партії Литви. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Укр. перекл.— Братерська 
поема. К., 1958; Поезії. К., 1969; 
Рос. перек л.— Собрание сочи- 
нений, т. 1 — 3. М., 1977—79. 

Ю. Лаурушає. 
МЕЖЕНГНОВ Сергій Олександ¬ 
рович [7 (19). І 1890 — 28.IX 1937] 
— рад. військ. діяч, комкор 
(1935). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1931. Н. в м. Каширі (тепер 
Моск. обл.) в дворянській сім’ї. 
Закінчив Академію Генштабу 
(1914). Учасник 1-ї світової війни, 
капітан. У Червоній Армії з 1918. 
Під час громадян, війни — нач. 
штабу 4-ї армії Сх. фронту (1918— 
19), потім командував 3, 12 і 15-ю 
арміями. Брав участь у боях 
проти військ Колчака, Денікіна, 
петлюрівців і бурж.-поміщицької 
Польщі. Після громадян, війни — 
на керівній військ, роботі, зокрема 
1924—25 — нач. штабу Укр. 
військ, округу, 1933 — заст. нач. 
штабу РСЧА. З 1934 — член 
Військ, ради Наркомату оборони 
СРСР. Нагороджений орденом 
Червоного Прапора. 
МЕЖЄНКО Юрій Олексійович 
[справж. прізв.— Іванов-Межен- 
ко; 6 (18). VI 1892, Харків — 24.ХІ 
1969, Київ] — укр. і рос. рад. 
бібліограф, літературознавець, ко¬ 
лекціонер. Закінчив Моск. ун-т 
(1917). Працював директором Го¬ 
ловної книжкової палати в Києві 
та головою Ради Всенародної б-ки 
України при АН УРСР (1919—22), 
директором Укр. н.-д. ін-ту книго¬ 
знавства (1922—31), директором 
Б-ки АН УРСР (1945—48) та ін. 
В 1934—45 працював у Ленінгра¬ 
ді. Протягом 1911—69 зібрав колек¬ 
цію «Шевченкіани» — найрізно¬ 
манітніші матеріали, пов’язані з 
життям і творчістю Т. Шевченка 
(налічує понад 15 тис. одиниць 
зберігання), яку після смерті М. 
за його заповітом передано в дар 
Ін-тові л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
АН УРСР. Автор багатьох праць 
з книгознавства, бібліографії, літ.- 
театральної критики та з історії 
укр. театру. 
Літ.: Шумило М. Дело всей жизни. 
«В мире книг», 1962, № 10. 

Ф. К. Сарана. 
МЕЖЕНЬ — тривале сезонне сто¬ 
яння низьких рівнів води у річці. 
Настає під час сухого або морозно¬ 
го періодів року, коли живлення 
річки відбувається переважно за 
рахунок грунтових вод. Госп. ви¬ 
користання ріки під час М. пов’я¬ 

зане з труднощами, які можна по¬ 
долати шляхом регулювання стоку 
(спорудження гідровузлів тощо). 
МЕЖИВУЗЛЯ, міжвузля — ді¬ 
лянка стебла між двома суміжни¬ 
ми вузлами. М. бувають видовже¬ 
ні й надзвичайно вкорочені або 
майже непомітні (напр., у прико¬ 
реневих розетках). Довжина М. 
на одній рослині не однакова. 
Чим ближче до верхівки стебла, 
тим М. КОРОТШІ. 
МЕЖЙ ГІРСЬКА ФАЯНСОВА 
ФАБРИКА — фабрика фаянсо¬ 
вого художнього посуду. Засн. 
1798 поблизу Києва на території 
Межигірського монастиря. На 
фабриці працювали приписні се¬ 
ляни сіл Нові Петрівці і Валки 
(тепер Києво-Святошинського р-ну 
Київ. обл.). М. ф. ф. перебувала 
у віданні Київ, магістрату, а з 
1822 — імператорського кабінету. 
Ф-ка виготовляла чайний і столо¬ 
вий посуд, вази, декоративні писан¬ 
ки й тарілки, скульптурні вироби 
тощо. Значне місце в продукції 
М. ф. ф. займав посуд з рельєф¬ 
ною укр. орнаментикою у вигляді 
виноградної лози та повитиці, який 
був вкритий жовтою, зеленою, 
бузково-блакитною або білою по¬ 
ливами. Починаючи з 40-х рр. 19 ст. 
на ф-ці виготовляли тарілки з 
сюжетними розписами та рельєф¬ 
ними зображеннями (тарілки з 
портретами Т. Шевченка, Дж. Га- 
ріоальді, обидві —60-і рр., та ін.). 
Вироби М ф. ф. користувалися 
великим попитом на внутр. й зов¬ 
нішньому ринках. Межигірська ма¬ 
нуфактура виконувала замовлен¬ 
ня для петерб. та інших царських 
палаців, музею Севрського фарфо¬ 
рового заводу (Франція) та ін. На 
ф-ці працювали гравер Д. Степа- 
нов, живописці І. Маркелов, М. 
Філіппов. У 1826 при М. ф. ф. 
відкрилася худож. школа. В 1874, 
в зв’язку з неспроможністю кон¬ 
курувати з виробами капіталістич. 
промисловості, фабрику було 
закрито. Зразки виробів М. ф. ф. 
зберігаються в багатьох музеях 
УРСР. 
МЕЖЙ ГІРСЬКИЙ літбпис - 
пам’ятка укр. історіографії 17 ст. 
Зберігався в Межигірському мо¬ 
настирі. Виходячи з характеру, 
патріотичного настрою і мови, 
можна припускати, що автором 
його був хтось із запорожців, які 
доживали в цьому монастирі свого 
віку. Складається М. л. з 41 опо¬ 
відання, де охоплено події з 1608 
по 1700. Автор розповідає про важ¬ 
ливі політ, події на Україні, особ¬ 
ливо про сел.-козац. повстання, 
очолювані Я. Острянином і П. 
Павлюком, про нар.-визвольну 
війну 1648—54, фіксує кілька та- 
таро-тур. нападів на укр. землі. 
В 7 оповіданнях описано стихійні 
лиха: пожежу в Київ, замку, чуму, 
землетруси, а також сонячне за¬ 
темнення тощо. 
Видання: Межигорская летопись. В 
кн.: Сборник летописей, относящихся 
к истории Южной и Западной Руси... 
К., 1888. 

МЕЖЙ ГІРСЬКИЙ мистЄць- 
КО-КЕРАМГЧНИЙ ТЄХНІКУМ 
— середній навч. заклад. Готував 
художників і технологів-кераміс¬ 
тів. Засн. 1923 в с. Межигір’ї Ки¬ 
їв. обл. на базі кол. Межигірської 
фаянсової фабрики (обладнання 
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якої частково збереглося). В тех¬ 
нікумі викладали художники Л. 
Крамаренко, О. Павленко, О. Ми- 
зін та ін. В 1929 технікум реорга¬ 
нізовано в художньо-керамічний 
ін-т, який 1931 було переведено до 
Києва і перейменовано на Укр. 
ін-т силікатів, а 1954 як факультет 
увійшов до Київського політехніч¬ 
ного інституту. 
МЕЖЙГІРСЬКИЙ МОНАСТЙР, 
Межигірський Спасо-Преображен- 
ський монастир — колишній пра¬ 
вославний монастир. Засн. 988 бі¬ 
ля Вишгорода (тепер місто Київ, 
обл.). В 1240 М. м. зруйнували 
монголо-татари. Відбудова його 
почалася в 20-х рр. 16 ст. В 1609 
монастир дістав право ставропігії 
(незалежність від місц. православ¬ 
ної церк. влади). У 1-й пол. 17 ст. 
він був одним з осередків ан- 
тиуніатської боротьби на Україні, 
зокрема 1616, коли ним керував 
І. Копинський. Після зруйнування 
в 60-х рр. 17 ст. польс.-шляхет. 
військом Трахтемирівського мо¬ 
настиря М. м. став шпиталем для 
старих запорожців. У 1775 до нього 
приєднано Самарський монастир. 
У 18 ст. він своїм багатством посту¬ 
пався тільки перед Києво-Печер¬ 
ською лаврою. В 1786 монастир 
було закрито. До архіт. ансамблю 
М. м. входили собор (дерев’яний, 
1611, не зберігся), «Братський кор¬ 
пус» (1766, арх. І. Григорович- 
Барський, перебудова 1816—17, 
арх. І. Кедрін), дзвіниця (1772— 
74, арх., імовірно, І. Григорович- 
Барський). В 1798 в приміщеннях 
М. м. було засновано Межигір- 
ську фаянсову фабрику. В 1886 
М. м. було знову відкрито (1894 
перетворено на жіночий монастир). 
У 30-х рр. 20 ст. монастирські бу¬ 
дівлі розібрано в зв’язку з забудо¬ 
вою Межигір’я. За переказами, 
в М. м. було поховано С. П. Палія 
і С. І. Саму ся. 
МЕЖИРГЦЬКА СТОЯНКА, Ме- 
жиріцьке поселення — довгочасне 
пізньопалеолітичне поселення мис¬ 
ливців на мамонтів, відкрите 1966 
в с. Межирічі Канівського р-ну 
Черкас, обл. Розкопано і дослідже¬ 
но залишки двох яранговидних на¬ 
земних жител, для побудови цоко¬ 
лю і каркаса яких було використа¬ 
но кістки більш як 130 мамонтів. 
Каркас житла з М. с. відтворе¬ 
но в Центральному науково-при¬ 
родничому музеї АН УРСР у 
Києві. 
Літ.: Пидопличко И. Г. Межиричские 
жилиша из костей мамонта. К., 1976. 

МЕЖГВСЬКИЙ РАЙ(ЗН — у сх. 
частині Дніпроп. області УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,2 тис. 
км2. Нас. 33,2 тис. чол. (1980). У 
районі — 52 населені пункти, під¬ 
порядковані 2 селищним і 8 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Межова. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина. Корисні копалини: вугілля, 
титан, цирконій. Річки: Вовча (на 
пд. межі району) з притокою Со¬ 
лона та Бик (усі — бас. Дніпра). 
Грунти чорноземні. Розташований 
у степовій зоні. Найбільші підпри¬ 
ємства: межівські комбінат хлі¬ 
бопродуктів, сироробний з-д та 
коноплезавод. Комбінат побутово¬ 
го обслуговування (Межова). Зем¬ 
леробство району спеціалізується 
на вирощуванні зернових і тех. 

культур; тваринництво м'ясо-мол. 
напряму. Площа с.-г. угідь 1979 
становила 108,7 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 92,6 тис. га, сіножаті 
й пасовища — 14,8 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, соняш¬ 
ник, кукурудза, цукр. буряки. 
Свинарство, скотарство, птахів¬ 
ництво. У М. р.—13 колгоспів, 
радгосп, міжколг. підприємство по 
вироби, свинини, райсільгосптех- 
ніка. Залізничні станції: Межова, 

Демурине, Слов’янка. Автомоб. 
шляхів — 362 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 255 км. 
У районі — 22 заг.-осв., музична 
і спорт, школи, сільс. профес.- 
тех. уч-ще (с. Новопавлівка); 46 
лік. закладів, у т. ч. 5 лікарень. 
40 будинків культури і клубів, 
28 кіноустановок, 53 б-ки, 2 му¬ 
зеї. У с. Крутоярівці М. р. наро¬ 
дився укр. рад. письменник С. 3. 
Божко, в с. Новопавлівці — укр. 
рад. письменник В. О. Мисик. 
У М. р. видається газ. «Червона 
зірка» (з 1929). М. І. Симоненко. 

МЕЖЛАУК Валерій Іванович 
[7 (19).II 1893—29.VII 1938] — 
рад. парт, і держ. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1917. Н. в 
Харкові в сім’ї вчителя. Закінчив 
історико-філол. (1914) і юрид. 
(1917) ф-ти Харків, ун-ту. В рево- 
люц. русі з 1907. В 1917 — член 
Харків, к-ту РСДРП(б) і Харків. 
Ради робітн. і солдатських депута- 

Межиріцька стоянка. Каркас житла 
з кісток мамонта. Реконструкція. Цент¬ 
ральний науково-природничий музей 
АН УРСР. Київ. 

тів. У 1918—20 — член Харків, 
губ. військ.-революц. к-ту, член 
Харків, губ. гол. штабу по бороть¬ 
бі проти контрреволюції, нарком 
фінансів Донецько-Криворізької 
Радянської республіки, член обл. 
к-ту КП(б)У Донбасу й Донецько¬ 
го військ, штабу, член Реввійськ- 
рад Пд. і Сх. фронтів. У 1920—24 
— на керівній роботі на залізнич. 
транспорті, 1926—31 —заст. голови 
ВРНГ СРСР. У 1931—34 — перший 
заст. голови Держплану СРСР. У 
1934—37 — заст. голови Раднарко- 
му СРСР і голова Держплану 
СРСР. З лютого 1937 — нарком 
важкої пром-сті СРСР, з жовтня 
1937 — заст. голови Раднаркому 
СРСР, голова Держплану СРСР. 
На XV і XVI з’їздах ВКП(6) оби¬ 
рався кандидатом, на XVII з’їзді— 
членом ЦК ВКП(б). Був членом 
ВУЦВК, ВЦВК і ЦВК СРСР. На¬ 
городжений орденом Леніна і орде¬ 
ном Червоного Прапора. 
МЕЖЛАУК Іван Іванович [ЗО.IX 
(12.X) 1891 — 26.ІУ 1938] — рад. 
державний і парт. діяч. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1918. Брат 
В. І. Межлаука. Н. у Харкові. 
Закінчив історико-філол. (1912) і 
юрид. (1916) ф-ти Харків, ун-ту, 
працював учителем. У революц. 
русі з 1911. В 1917 — член Харків. 
Ради робітн. і солдатських депу¬ 
татів, брав участь в організації 
Рад на Харківщині і солдатських 
к-тів на Зх. фронті. В 1918 — комі¬ 
сар юстиції і голова ревтрибуналу 
в Харкові. В 1918—20 — гол. нач. 
постачань Червоної Армії, член 
РВР 7-ї й 4-ї армій, комендант 
Чорноморського укріпрайону. З 
1921 — на відповідальній держ. 
і парт, роботі на Україні, в Турк¬ 
менії, Тамбові, Москві. На XVII 
з’їзді ВКП(б) обраний членом 
Комісії рад. контролю. Був чле¬ 
ном ЦВК СРСР. 
МЕЖбВ Володимир Ізмайлович 
[17Г29).У1830, Саратов—17 (29).V 
1894, Петербург] — рос. бібліо¬ 
граф. У 1851—66 працював у Пуб¬ 
лічній б-ці в Петербурзі. Серед 
визначних праць: «Російська істо¬ 
рична бібліографія» (т. 1—8, 
1882—90; т. 1—3, 1892—93), «Лі¬ 
тература російської педагогіки, ди¬ 
дактики і методики» (т. 1—З, 
1865—74), «Література російської 
географії, етнографії і статистики» 
(т. 1—9,^1861—83), «РизЬкіпіапа» 
(1886). Йому належать капіталь¬ 
ні краєзнавчі покажчики «Сибірсь¬ 
ка бібліографія» (т. 1—3, 1891— 
92), «Бібліографія Азії» (т. 1—2, 
1891—94), «Туркестанський збір¬ 
ник» (1878—88) та ін. Ряд його 
праць містить матеріали, присвя¬ 
чені Україні. В журн. «Основа» 
опублікував «Бібліографічний по¬ 
кажчик галицько-руської літера¬ 
тури» (1862, Л|Ь 6) та ін. 
Літ.: Геращенко М. В., Королевич 
Н. Ф. В. И. Межов и русско-украин- 
ские библиографические связи. «Со- 
ветская библиография», 1977, № 6. 

МЕЖОВА — селище міського типу 
Дніпроп. обл. УРСР, райцентр. 
Залізнична станція. 8,2 тис. ж. 
(1980). В 1884 збудовано залізнич¬ 
ну станцію Межова, навколо якої 
в кін. 19 ст. почали виникати села. 
Рад. владу в цих населених пунк¬ 
тах встановлено на поч. січня 1918. 
В 1956 села Григорівку, Кам’янку, 
Новослов’янку об’єднано в смт 

МЕЖОВА 

В. І. Межлаук. 

Медунка темна: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 2 — квітка в 
розрізі; 3 — плід. 

28і 
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МЕЖОВІ 
ЗНАКИ 

Мезозавр роду Мезо- 
заигиз. Відтворений 
вигляд. 

Межову. В селищі — комбінат 
хлібопродуктів, сироробний з-д 
та коноплезавод, райсільгосптехні- 
ка, міжколг. підприємство по ви¬ 
роби. свинини, комбінат побутово¬ 
го обслуговування. 2 середні та 
музична школи, лікарня. Будинок 
культури, 7 б-к, істор.-краєзнав¬ 
чий музей. 
МЕЖОВГ ЗНАКИ — в СРСР спе¬ 
ціально виготовлені й закріплені 
на місцевості стовпи, що фіксу¬ 
ють зовнішні межі землекористу¬ 
вання. М. з. — дерев’яний або 
залізобетонний стовп (1,5 X 0,15— 
0,20 м) з перекладиною внизу і 
конусоподібним верхом, де на ви¬ 
різі випалено зображення серпа і 
молота з літерами «СРСР». М. з. 
встановлюють землевпорядники 
(геодезисти) в процесі відведення 
земель, закопуючи його у яму 
глибиною 1 м на тверду нетлінну 
основу (камінь, цегла, вугілля то¬ 
що) і закріплюючи землею; навколо 
М. з. насипають земляний курган. 
М. з.— недоторканні і передаються 
за актом на зберігання керівнико¬ 
ві організації-землекористувача. 

С. І. Кожем’якін. 
МЕЖОВІ КНЙГИ — в Рос. дер- 
жаві документи, які юридично 
оформляли і описували межі зе¬ 
мельних володінь. Перші М. к.— 
писцеві книги Помісного приказу 
(див. Прикази) — з’явилися в 16 
ст. Значну кількість М. к. створе¬ 
но в результаті генерального ме¬ 
жування (2-а пол. 18 — серед. 
19 ст.), у т. ч. на Україні. Є важ¬ 
ливим джерелом з історії розвитку 
феод, землеволодіння і з історич¬ 
ної географії. 
МЕЗ — ріка у Франції, Бельгії та 
Нідерландах. Див. Маас. 
МЕЗЕНХІМА (від грец. цєаос; — 
середній і — наповнення) — 
зародкова сполучна тканина біль¬ 
шості багатоклітинних тварин та 
людини; виповнює проміжки між 
зародковими листками. На ранніх 
стадіях розвитку зародка до скла¬ 
ду М. входять вільні клітини, на 
більш пізніх — зірчасті клітини, 
що з’єднуються своїми відростка¬ 
ми, утворюючи синцитій, і блу¬ 
каючі клітини. За походженням 
розрізняють ентомезенхі- 
м у (виникає з ентодерми й мезо¬ 
дерми) та ектомезенхіму 
(виникає з ектодерми; встано¬ 
вив укр. вчений М. Ф. Кащенко). 
На основі М. розвиваються різні 
види сполучної тканини, кровонос¬ 
ні й лімфатичні судини, гладень¬ 
кі м’язи. Іноді М. наз. мало дифе¬ 
ренційовані клітини (іфібробласти, 
ретикулярні клітини), що є в ор¬ 
ганізмі тварин і людини в післяза- 
родковий період їхнього життя. 
МЄЗЕНЦЕВ Ігор Володимирович 
[н. 27.VIII (9.IX) 1915, Житомир] 
— український радянський архі¬ 
тектор, заслужений арх. УРСР 
(з 1976). В 1946 закінчив архіт. 
ф-т Київського худож. ін-ту. Осн. 
роботи: ген. план, гол. вхід, па¬ 
вільйони та фонтан на ВДНГ 
УРСР (1951—57), Київ, геофізич¬ 
на обсерваторія (1947—50), мік¬ 
рорайон на житл. масиві Комсо¬ 
мольський у Києві (1964—68), 
житл. мікрорайон «Український» 
в Ташкенті (1967—69); меморі¬ 
альний комплекс на честь рад. вої¬ 
нів і партизанів, які загинули 
1941—45 у Полтаві (1968—71), 

Укр. музей історії Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 (поч. буд-ва 
1973), всі — у співавт. Працює і в 
галузі живопису і графіки. Автор 
наук, статей з питань архітектури 
і містобудування. З 1967 викладає 
в Київ, худож. інституті. Нагород¬ 
жений орденами Великої Вітчиз¬ 
няної війни 1-го та 2-го ступенів, 
Червоної Зірки, медалями. 
мезЄнь — ріка на Пн. Європ. 
частини , СРСР, у межах Комі 
АРСР та Арх. обл. РРФСР. Зав¬ 
довжки 966 км, площа бас. 78 тис. 
км2. Бере початок на зх. схилах 
Тіманського кряжа, впадає у Біле 
м. Живлення переважно снігове й 
дощове. Замерзає у жовтні — лис¬ 
топаді, скресає у квітні — травні. 
Пересічна витрата води 886 м3/с. 
Судноплавна у пониззі на 371 км. 
Сплав лісу, рибальство. На ріці — 
м. Мезень. 
мЄзія — в давнину країна між 
Нижнім Дунаєм і Балканами, на¬ 
селена племенами фракійців (ме- 
зи, гети та ін.). В 29—27 до н. е. 
її захопив Старод. Рим; не пізніше 
15 н. е. стала рим. провінцією. 
Була плацдармом Риму в поши- 
енні його влади на античні 
ержави Північного Причорно¬ 
мор'я. В 57 до складу М. увійшло 
м. Тіра. В 86 М. поділено на Верх¬ 
ню М. і Нижню М. З того часу 
Тіра, а з поч. З ст. і Ольвія вва¬ 
жалися провінційними містами 
Нижньої М. В 2—3 ст. в залежно¬ 
сті від Нижньої М. фактично пере¬ 
бував Херсонес Таврійський. На¬ 
прикінці 3 ст. Верхня М. увійшла 
в діоцез (адм. округ) М. разом 
з Македонією, Епіром, Ахайєю 
і о. Кріт, а Нижня М.— в діоцез 
Фракія. В 4 ст. на території М. 
осіли готи, в 6—7 ст. оселилися 
слов'яни. 
М ЕЗО... (від грец. дєсю£ — серед¬ 
ній, проміжний) частина склад¬ 
них слів, яка вказує на середнє 
значення або проміжне положен¬ 
ня (напр., мезоліт, мезони). 
МЕЗОГЛЕЯ (від мезо... і грец. 
уХоїбс; — клейка речовина) — драг¬ 
листа речовина у губок і кишко¬ 
вопорожнинних, що виділяється 
ектодермою і ентодермою та ви¬ 
повнює ішостір між ними. 
В М. губок є амебовидні й статеві 
клітини, клітини, що утворюють 
скелетні елементи, та ін., які на¬ 
дають їй вигляду пухкої паренхі¬ 
ми; М. медуз і реброплавів дуже 
насичена водою (97,5%). 
МЕЗОДЕРМА (від мезо... і грец. 
бєрца — шкіра), мезобласт — се¬ 
редній зародковий листок у ба¬ 
гатоклітинних тварин (крім губок 
і кишковопорожнинних) і людини. 
Розташована між ектодермою й 
ентодермою. Мезодерма утворю¬ 
ється під час гаструляції. У 
первинноротих М. виникає з ве¬ 
ликих клітин, т. з. телобластів; 
у вторинноротих тварин і люди¬ 
ни — гол. чин. внаслідок впинання 
стінки бластули. З М. розвива¬ 
ються органи виділення, статеві 
органи, кровоносна система, м’я¬ 
зи, сполучна тканина, а у хребет¬ 
них — скелет і брижа. 
МЕЗОЗАВРИ (Мезозаигіа) — 
ряд вимерлих прісноводних пла¬ 
зунів. Існували з кінця кам’яно¬ 
вугільного до початку пермського 
періоду. Були невеликими твари¬ 
нами (довж. тіла бл. 1 м) з витя¬ 

гнутою головою і дуже довгим хво¬ 
стом; мали п’ятипалі ластоподібні 
добре розвинені задні і менші пе¬ 
редні кінцівки. Паща М. була 
заповнена численними тонкими за¬ 
гнутими назад зубами. Живилися 
рибою та дрібними молюсками. 
Рештки мезозаврів відомі з Пд. 
Америки та Пд. Африки. 

М. Д. Поплавська. 
мезозойська Єра і група, 
мезозой (від мезо... і грец. 4<Ш1 — 
життя) — четверта ера геологічної 
історії Землі та відклади, що 
утворилися в той час. 
Настала після палеозойської ери 
(бл. 230 млн. років тому), тривала 
бл. 163 млн. років, до кайнозойсь¬ 
кої ери. Виділив її англ. геолог 
Дж. Філліпс 1841. Мезозойську 
еру поділяють на три періоди: 
тріасовий, юрський і крейдовий. 
На поч. мезозойської ери існувало 
два великі материки Лавразія і 
Гондвана, які омивалися водами 
морів Арктичного й Тихого океанів 
і Тетісу. В тріасі (див. Тріасовий 
період і тріасова система) мате¬ 
рики являли собою гірські суходо¬ 
ли, в западинах яких відбувалося 
нагромадження строкатоколірних 
піщано-глинистих відкладів. У цей 
період територія України, за ви¬ 
нятком Криму й Карпат, являла 
собою суходіл. Мор. умови збері¬ 
галися лише у межах геосинкліна¬ 
лей. У кінці тріасу відбулося го¬ 
роутворення, з яким пов’язана 
кіммерійська складчастість, вна¬ 
слідок чого на місці півостровів 
Кримського, Індокитаю, Манги¬ 
шлаку, Таймиру й пн. частини 
Іранського нагір’я виникли гірські 
системи. За юрського періоду (див. 
Юрський період і юрська система) 
на материках переважали низхід¬ 
ні тектонічні рухи, у зв’язку з 
чим море вкривало середню час¬ 
тину Гондвани, майже всю Євро¬ 
пу (на тер. України тільки Укра¬ 
їнський щит і Донецький кряж 
підносились над р. м.), Пн.-Сх. 
Сибір, Аляску, зх. частини Пн. 
Америки і Пд. Америки. В кінці 
юрського періоду по периферії 
Тихого ок. відбувалися горотворчі 
процеси мезозойської складчастос¬ 
ті. Геосинклінальні області від¬ 
значалися активною вулканічною 
діяльністю. Утворилися більша 
частина Кордільер, Верхоянський 
хр. тощо. У пізньо крейдову епоху 
(див. Крейдовий період і крейдова 
система) внаслідок опускань 
земної кори, що охоплювали вели¬ 
кі площі, відбулася одна з най¬ 
більших у геол. історії Землі 
трансгресія: були затоплені мо¬ 
рем Східно-Європейська платфор¬ 
ма, Зх. Сибір, Пн.-Зх. Африка, 
утворився Атлантичний ок. У кін¬ 
ці крейдового періоду посилилися 
тектонічні рухи, які зумовили 
альпійську складчастість, великі 
площі звільнилися від моря; роз¬ 
палася Гондвана на окремі мате¬ 
рики, утворився Індійський океан. 
Рослинність першої половини ме¬ 
зозойської ери характеризувалася 
широким розвитком голонасінних, 
зокрема насіннєвих папоротей, са- 
говників, бенетитів, а також хво¬ 
щів, хвойних (секвойя, тис, араука¬ 
рія, кипарис, сосна тощо). У крей¬ 
дову епоху з’явилися перші по¬ 
критонасінні (магнолія, фікус, 
лавр, верба, клен та ін.). У тварин- 
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йому світі панівного розвитку на¬ 
були рептилії — брахіозаври, сте¬ 
гозаври, птерозаври, плезіозаври, 
іхтіозаври тощо. В морях були 
поширені головоногі молюски (амо¬ 
ніти, белемніти, цератити), дво¬ 
стулкові молюски, черевоногі мо¬ 
люски, корали, корененіжки, ко- 
коліти. У тріасі з’явились перші 
примітивні ссавці, в юрську епоху 
— первоптахи (археоптерикси). 
Сухий і жаркий клімат тріасу 
змінився вологим субтропічним під 
час юрського періоду і теплим до 
помірного — під час крейдового. 
Відклади мезозойської групи пред¬ 
ставлені мор. (гол. чин. вапняки, 
крейда, пісковики) й континен¬ 
тальними (строкатоколірні глини, 
піски й пісковики) осадочними 
утвореннями. З ними пов’язані по¬ 
клади кам. вугілля, нафти і газу, 
заліз, і поліметалевих руд, золота, 
кам. солі, бокситів тощо. На тер. 
України з мезозойськими відкла¬ 
дами пов’язані родовища цем. 
та керамічної сировини, крейди, 
фосфоритів тощо. 
Літ.: Страхов Н. М. Основи истори- 
ческой геологии, ч. 1—2. М.— Л., 
1948; Клюшников М. М., Онищенко 
О. М. Історична геологія. К., 1975; 
Монин А. С. История Земли. Л. 
1977 Д. Є. Макаренко. 

МЕЗОЗОЙСЬКА складчАс- 
ТІСТЬ, Тихоокеанська складчас¬ 
тість — деформації земної кори, 
що відбувалися з кінця юрського 
до поч. палеогенового періодів. 
Проявилася гол. чин. по периферії 
Тихого ок. Складчастість і горо¬ 
утворення супроводилися ін¬ 
трузивним (див. Інтрузія) та ефу¬ 
зивним (див. Ефузія) магматиз- 
мом. У результаті складчастості, 
що відбулася в кінці пізньоюрсь- 
кої епохи (колимська, андська, 
невадійська фази), утворилися 
більша частина Кордільєр і Анд, 
Верхоянські гори, Анюйське на¬ 
гір’я та ін. Ці фази складчастості 
синхронні з пізньокіммерійською 
фазою кіммерійської складчасто¬ 
сті в Зх. Євразії. В кінці пізньо- 
крейдової епохи (ларамійська фа¬ 
за складчастості) утворилися Ске¬ 
лясті гори, Сіхоте-Алінь, зх. ча¬ 
стина Коряцького нагір’я, гори 
п-ова Камчатка й о. Суматра та ін. 
Деякі дослідники вважають, що 
М. с. і кіммерійська складчастість 
— це прояв загальнопланетарних 
тектонічних рухів єдиної епохи 
складчастості. 
Літ.: Тектоника Евразии. М., 1966; 
Мезозойский тектогенез. Магадан, 
1971; Тильман С. М. Сравнительная 
тектоника мезозоид севера Тихоокеан- 
ского кольца. Новосибирск, 1973. 

Ю. М. Довгаль. 
МЕЗОІНОЗЙТ, 1, 2, 3, 4, 5, 6-ци- 
клогексангексанол, С6Н1206 — один 
з дев’яти стереоізомерів інозиту, 
який за біол. дією відносять 
до групи вітамінів В. За хім. 
структурою М.— шестиатомний 
спирт; є похідним циклогексану. 
Пошир, у тваринних і рослинних 
організмах. В тканинах тварин він 
входить до складу переважно фос- 
фоліпідів, у рослин представлений 
гол. чин. у фосфорильованому 
стані у вигляді фітину. Мезоіно- 
зит необхідний для росту деяких 
мікроорганізмів і тварин. 

/ О. В. Стефанов. 
МЕЗОКЕФАЛІЯ, мезоцефалія 
(від мезо... і грец. хє<раХб — голо¬ 

ва) — середньоголовість, нормаль¬ 
на форма черепної коробки, го¬ 
ловний покажчик якої становить 
76.0—80,9. 
М ЕЗОК/ІГ МАТ (від мезо... 1 
клімат), місцевий клімат — клі¬ 
мат невеликих територій, однорід¬ 
них за природними умовами (ок¬ 
ремого лісового масиву, узбе¬ 
режжя, міжгірної улоговини то¬ 
що). Осн. риси М. значною мірою 
визначаються особливостями ха¬ 
рактеру земної поверхні (грунти, 
рослинність, орографія та ін.), 
тому він може відрізнятися від 
заг. кліматичних умов даного 
геогр. району в цілому (див. Ма¬ 
кроклімат). 
МЕЗО/іГТ (від мезо... і грец. 
ХСОос; — камінь), епіпалеоліт — 
епоха кам*яної доби, що була 
перехідною між палеолітом і нео¬ 
літом. До мезоліту (10—7 тис. ро¬ 
ків тому) належать, зокрема, азіль- 
ська культура, тарденуазька 
культура, пізній період капсійсь- 
кої культури. В Європі виділяють 
три основні культурно-госп. зони 
М.: середземноморську, степову 
та лісову. На тер. СРСР пам’ятки 
М. поширені в європ. та азіат, 
частинах країни. На тер. України 
найвідоміші поселення в Криму: 
Шан-Коба, Мурзак-Коба, Фать- 
ма-Коба. В степовому Причор¬ 
номор’ї досліджено Гребениківську 
стоянку, ряд стоянок — в Надпо- 
ріжжі та на Пн. України. В мезо¬ 
літичних пам’ятках знайдено кі¬ 
стки диких тварин, а також кістки 
собаки і свині, яких почали приру¬ 
чати. За М. сімейно-родові об¬ 
щини жили в легких куренях і 
напівземлянках; займалися ри¬ 
бальством, збиральництвом і мис¬ 
ливством. Почали створюватися 
передумови для відтворюючих га¬ 
лузей г-ва — землеробства й ско¬ 
тарства. У той час поширилися лук 
і стріли та плоскі гарпуни з рогу 
благородного оленя. Серед крем’я¬ 
них знарядь найпоширеніші були 
мікроліти. Застосовували також 
і макроліти. З’явилися перші на¬ 
вички у виготовленні глиняного по¬ 
суду. Мистецтво часів мезоліту 
дуже схематичне. Для поховань 
був характерний обряд трупопок- 
ладення. 
Літ.: Ефименко П. П. Первобштное 
общество. К., 1953; У истоков древних 
культур (Зпоха мезолита). М.— Л., 
1966; Бадер Н. О. Мезолит. В кн.: 
Каменньїй век на территории СССР. 
М., 1970; Археологія Української 
РСР, т. 1. К., 1971; Станко В. Н. Пе- 
риодизация памятников мезолита Се- 
верного Причерноморья. В кн.: Мате- 
риальї по археологии Северного При¬ 
черноморья, в. 8. К., 1976; Зализ- 
няк Л. Л. Мезолитические культури 
Украинского Полесья и их место в 
Европейском мезолите. В кн.: Перво- 
битная археология — поиски и наход- 
ки. К., 1980. , С. М. Бібіков. 
МЕЗОНЕФРОС (від мезо... і 
грец. уєсррос — нирка), первинна 
нирка, тулубова нирка, вольфове 
тіло — парний орган виділен¬ 
ня у хребетних тварин і люди¬ 
ни. У круглоротих, риб і зем¬ 
новодних функціонує протягом 
усього життя; у переважної біль¬ 
шості плазунів, птахів, ссавців, в 
т. ч. людини, — лише на ранній 
стадії зародкового розвитку, зго¬ 
дом його заміняє метанефрос. 
М. являє собою систему покру¬ 
чених сечових канальців. Одні 

кінці канальців відкриваються у 
порожнину тіла (у хвостатих зем¬ 
новодних і круглоротих) або закін¬ 
чуються сліпими потовщеннями — 
правим і лівим компактними тіль¬ 
цями (у решти риб і земноводних), 
другі відкриваються в загальну 
протоку М.— вольфів канал, що 
впадає в клоаку. На кожному ка- 
нальці є орган фільтрації сечі — 
мальпігієве тільце. 
МЕЗбНИ (від грец. цєаО£ — се¬ 
редній, проміжний) — нестабіль¬ 
ні сильновзаємодіючі елементар¬ 
ні частинки (адрони) з нульовим 
або цілочисловим значенням спі¬ 
ну. В 1935 X. Юкава для пояснення 
природи ядерних сил висунув гі¬ 
потезу про існування елементарної 
частинки з масою, проміжною між 
масами електрона і протона. Піз¬ 
ніше цю частинку ототожнили з 
я-мезоном, що його відкрив (1947) 
у космічному промінні С. Ф. Пау- 
елл зі співробітниками. Крім я- 
мезона, до М. належать К- і л- 
мезони (їхні маси менші за масу 
протона), а також т. з. бозонні 
резонансні частинки (маси деяких 
з них перевищують масу протона). 
Існують нейтральні й електрично 
заряджені (позитивно або нега¬ 
тивно) М. з нульовими (напр., я- 
мезони) і ненульовими (напр., К- 
і £>-мезони) дивністю та шармом. 
Мюон, названий спочатку ц-мезо- 
ном, не є М. Він має спін 4/2, не 
бере участі в сильних взаємодіях 
і належить до лептонів. 

Д. В. Волков. 
МЕЗОНГН (від італ. теггапіпо) — 
надбудова над середньою части¬ 
ною, звичайно невеликого, житло¬ 
вого будинку. М. часто має балкон. 
МЕЗОГіАУЗА (від мезо... і грец. 
яагЗоїс; — зупинка) — перехідний 
шар атмосфери між мезосферою 
та термосферою на висоті 6л. 
80 км. Збігається з рівнем мінім, 
в мезосфері т-ри (—70, —90°), яка 
у термосфері зі збільшенням ви¬ 
соти зростає. На висоті М. спо¬ 
стерігаються сріблясті хмари. 
МЕЗОПІТЄК (МезорііЬесиз) — 
рід вимерлих мавп родини мартиш- 
кових. Відомо два види М.: Ме- 
зорііЬесиз исгаіпісиз (рештки знай¬ 
дено у верхньоміоценових відкла¬ 
дах Одес. обл.) та М. репіеіісиз 
(у нижньопліоцєнових відкладах 
Греції, Угорщини, Ірану і Молд. 
РСР; довж. тіла становила 60 см, 
хвоста — ЗО см). За будовою чере¬ 
па і мозку М. близький до тонко- 
тілів, за значною масивністю кі¬ 
сток — до макаків. В. Д. Дяченко. 
МЕЗОРЕЛЬЄФ (від мезо... і 
рельєф) — форми рельєфу, про¬ 
міжні за розмірами між макро¬ 
рельєфом і мікрорельєфом (напр., 
річкова долина, ущелина, улого¬ 
вина, відроги гірських хребтів 
тощо). 
М ЕЗОСФЕРА (від мезо... і грец. 
ффаїра — куля) — шар атмосфе¬ 
ри на висоті від 50 до 80 км, що 
лежить над стратосферою. Для 
М. характерне зниження т-ри від 
0° на нижній до —90° на верхній 
межі. 
МЕЗОТЄЛІЙ [від мезо... і (ет> 
телій] — різновидність епітеліаль¬ 
ної тканини хребетних тварин і 
людини. 
Розвивається з мезодерми; вкри¬ 
ває серозні оболонки (очеревину, 
плевру та ін.). Складається М. з 

МЕЗОТЕЛІЙ 

Мезонін. 
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МЕЗОТЕРМАЛЬНІ 
РОДОВИЩА 

Дж. Мейєрбер. 

Схема мейозу: І—пер¬ 
ший (редукційний) по¬ 
діл: 1—5 — профаза 
(1 — лептотена; 2 — 
зиготена; 3 — пахітена; 
4 — диплотена; 5 — діа¬ 
кінез); 6 — метафаза І; 
7 — анафаза І; 8 — те- 
лофаза І. II — другий 
(екваційний) поділ: 9 — 
інтерфаза; 10 — мета¬ 
фаза II; 11 — анафаза 
І: 12 — телофаза II. 

одного шару пласких клітин, щіль¬ 
но прилеглих одна до одної. У 
круглоротих, риб і земноводних 
клітини М. цілком або частково 
вкриті війками. У ссавців, у т. ч. 
людини, зовн. поверхня клітин М. 
вкрита мікроворсинками. М. бере 
участь у всмоктуванні та виділенні 
рідини, що зволожує серозні обо¬ 
лонки. Легко руйнується при за¬ 
паленні. 
МЕЗОТЕРМАЛЬНІ РОДбВИ- 
ЩА (від мезо... і грец. Оєрцц — 
тепло) — родовища корисних ко¬ 
палин, які виникають у земній ко¬ 
рі внаслідок відкладання мінераль¬ 
ної речовини з циркулюючих вод¬ 
них розчинів в умовах високого 
тиску і температури до 200—300°; 
один з типів гідротермальних ро¬ 
довищ. М. р. утворюються на 
глибинах бл. 1000 м. Вони заля¬ 
гають у вигляді жил, пластоподіб¬ 
них тіл і неправильної форми пок¬ 
ладів. 
МЕЗОТРбФИ, мезотрофні рос¬ 
лини (від мезо... і грец. ТрОфЦ — 
живлення) — рослини, помірно 
вибагливі до вмісту в грунті або 
ін. субстраті поживних речовин, у 
т. ч. зольних. М. займають про¬ 
міжне положення між евтрофами 
і оліготрофами. Прикладом М. 
є більшість видів роду ялина. 
МЕЗОФГЛ (від мезо... і грец. 
фбХХоу — листок) — основна тка¬ 
нина листка рослин, розташована 
під епідермісом. М. становить м’я¬ 
коть листка. В клітинах М. зви¬ 
чайно є хлоропласти. 
МЕЗОФГТИ (від мезо... і грец. 
філбу — рослина) — рослини, що 
живуть в умовах середнього зволо¬ 
ження. Як проміжна група між 
гігрофітами і ксерофітами вони 
відзначаються різноманітністю 
форм і не мають різко виявлених 
специфічних ознак. До М. нале¬ 
жать рослини лук, лісів, більшість 
с.-г. рослин та бур’янів. Своєрід¬ 
ну групу М. становлять ефемери 
та ефемероїди. 
МЕЙ Лев Олександрович [13 (25). 
II 1822, Москва — 16 (28). V 1862, 
Петербург] — рос. поет і драма¬ 
тург. Друкуватися почав 1840. У 
деяких віршах 50-х рр. («Бага¬ 
тьом», «Дим», «Забуті ямби») зву¬ 
чать соціальні мотиви. Автор би¬ 

лин, сказань, пісень («Волхв», 
«Олександр Невський», «Пісня про 
боярина Євпатія Коловрата» та 
ін.). На сюжети істор. драм М. 
композитор М. Римський-Корсаков 
написав опери «Царева нарече¬ 
на» (1849), «Псковитянка» (1859), 
«Бояриня Віра Шелога» і«Серві- 
лія». На вірші М. писали музи¬ 
ку П. Чайковський («Канарейка», 
«Октави» та ін.), М. Римський- 
Корсаков («Колискова пісня»), 
М. Мусоргський («По гриби») та ін. 
Перекладав античних, зх.-європ., 
слов’ян, поетів, зокрема твори Т. 
Шевченка, Я. Щоголева. М. нале¬ 
жить віршований переклад «Слова 
о полку Ігоревім». У перекладах 
М. покладено на музику вірші 
Т. Шевченка: «Вечір» («Садок 
вишневий коло хати») — П. Чай- 
ковським; уривки з поеми «Гайда¬ 
маки» — «Гопак» («Ой гоп-гопа- 
ка»), «На Дніпрі» («Пісня Яреми») 
— М. Мусоргським. Окремі пое¬ 
зії М. укр. мовою переклав 
П. Грабовський. 
Те.: Избранньїе произведения. Л., 
1972. Ю. І. Корзов. 

мЄйдзі ісйн (япон.— оновлен¬ 
ня, реставрація Мейдзі) — в ши¬ 
рокому розумінні політ, події та 
соціально-екон. перетворення в 
Японії у 2-й пол. 19 ст. (в період 
Мейдзі, так в історії Японії нази¬ 
вається правління імп. Муцухіто), 
в результаті яких було ліквідова¬ 
но феод, систему і створено центра¬ 
лізовану бурж.-поміщицьку держа¬ 
ву. Під час М. і. (1868) було ски¬ 
нуто владу сегунів з феод, дому 
Токугава і відновлено владу імп. 
Муцухіто. До влади прийшов 
бурж.-дворянський уряд на чолі з 
Муцухіто, що став на шлях прове¬ 
дення бурж. соціально-екон. пере¬ 
творень (1868 розпущено цехові 
монополії, 1871 скасовано феод, 
станову систему, ліквідовано' кня¬ 
зівства і утворено префектури, 
1872 проголошено вільну купівлю- 
продаж землі, 1873—79 замінено 
феод, податки єдиним грошовим 
податком тощо). Ці перетворення 
створили передумови для розвитку 
капіталізму в Японії. У вузькому 
значенні М. і.— незавершена бурж, 
революція в Японії 1867—68. 
МЕЙ€ (Меіііеі) Антуан (11. XI 
1866, Мулен — 21.IX 1936, Шато- 
мейан) — франц. мовознавець, член 
Академії написів і л-ри (з 1924), 
з 1906 — чл.-кор. Петерб. АН (піз¬ 
ніше — АН СРСР), іноземний член 
АН УРСР (з 1924). Професор 
Практичної школи найвищих 
знань (з 1891), Колеж Де Франс (з 
1906). Послідовник Ф. де Соссю- 
ра, очолював франц. соціологічну 
школу. Праці з індоєвроп. мово¬ 
знавства, славістики, германісти¬ 
ки, іраністики тощо: «Історичне й 
загальне мовознавство» (т. 1—2, 
1921—36), «Спільнослов’янська 
мова» (1924, рос. перекл. 1951), 
«Порівняльний метод в історично¬ 
му мовознавстві» (1925, рос. пе¬ 
рекл. 1954). У своїх працях роз¬ 
глядав і питання розвитку укр. мо¬ 
ви та її діалектів. 
Літ.: Щерба Л. В. Памяти А. Меіііеі. 
«Вопросьі язьїкознания», 1966, № 3. 

С. В. Семчинський. 

М£ЙЄР (Меуег) Ганнес (18.XI 
1889, Базель — 19.УІІ 1954, 
Крочіфіссо-ді-Савоса, Швейца¬ 
рія) — швейцарський архітектор. 

Навчався у Вищій тех. школі в 
Берліні (1909—12). Жив у Ні¬ 
меччині (10—20-і рр.), в СРСР 
(1930—36) та Мексіці (1939—49). 
Пропагував принципи функціо¬ 
налізму. Серед робіт — проект 
Палацу Ліги націй в Женеві (в 
співавт. з X. Вітвером, 1926—27), 
профспілкова школа в Бернау по¬ 
близу Берліна (1928—ЗО), с-ще 
Фрайдорф поблизу Базеля (1919 
—21) та ін. 
Те.: Строить.— Как я работаю. В кн.: 
Мастера архитектурьі об архитектуре. 
М., 1972. 

М£ЙЄР (Меуег) Едуард (25.1 
1855, Гамбург — 31.УІІІ 1930, 
Берлін) — ні м, історик античнос¬ 
ті. З 1884 — професор Лейпціг- 
ського, з 1885 — Бреславльського 
(Вроцлав), з 1889 — Галльського 
і 1902—23 — Берлінського ун-тів. 
Гол. праця «Історія давнини» (т. 
1—5, 1884—1902), в якій викла¬ 
дено всесвітню історію з виникнен¬ 
ня давньосхідпої цивілізації до 
355 до н. е. Вважав, що долю на¬ 
роду визначає форма д-ви. Запере¬ 
чував теорію сусп. прогресу, про¬ 
тиставляючи їй антинаук. істо¬ 
ричного коловороту теорію. 
М£ЙЄР (Меуег) Конрад Ферді- 
нанд (11.X 1825, Цюріх — 28.XI 
1898, Кільхберг) — швейцар, пись¬ 
менник. Писав нім. мовою. Пер¬ 
ша книга — «Двадцять балад швей¬ 
царця» (1864). Вірші й проза М., 
в осн. на істор. тематику, пройня¬ 
ті ідеями гуманізму й антиклери¬ 
калізму. Автор поеми «Останні дні 
Гуттена» (1871), роману «Юрг 
Єнач» (1876), новел «Святий» 
(1880), «Страждання одного хлоп¬ 
чика» (1883), «Весілля ченця» 
(1884) тощо. І. Франко високо ці¬ 
нував М. і переклав укр. мовою 
кілька його творів. 
Те.: Укр. п е р е кл - Плавт у 
жіночому монастирі. К., 1958; Рос. 
перекл.— Новелльї.— Стихотворе- 
ния. М., 1958. 
Літ.: Франко І. Конрад Фердінанд 
Мейєр і його твори. В кн.: Франко 
І. Твори, т. 18. К., 1955. 

Н. М. Матузова. 

МЕЙЄРБІїР (МеуегЬеег) Джакомо 
(справж. ім’я та прізв.— Якоб 
Ліоман Бер; 5.IX 1791, Тасдорф, 
поблизу Берліна — 2.У 1864, Па¬ 
риж, похований в Берліні) — 
франц. і нім. композитор, піаніст 
і диригент. Муз. освіту здобув під 
керівництвом М. Клементі, К. Ф. 
Цельтера (Берлін) і Г. Й. Фоглера 
(Дармштадт). В 1816—24 жив в 
Італії, 1827—42 —у Франції, з 
1842 — в Берліні. М.— один з твор¬ 
ців франц. герої ко-романтичної, 
т. з. великої опери. Твори: 16 
опер (у т. ч. «Хрестоносець у Єгип¬ 
ті», 1824; «Рооерт-Диявол», 1831; 
«Гугеноти», 1836; «Пророк», 1849; 
«Африканка», 1865, пост, посмерт¬ 
но), балет «Перехід через річку» 
(1810), ораторії, кантати, хори, 
оркестрові твори, фп. п’єси, ро¬ 
манси, пісні. 
Літ.: Соллертинский И. И. Мейербер. 
М., 1962. 
МІїЙЄРГОФ (МеуегЬоО Отто 
(12.IV 1884, Ганновер — 6.Х 1951, 
Філадельфія) — нім. біохімік, 
член Нац. АН США (з 1949), іно¬ 
земний член Лондонського коро¬ 
лівського т-ва. Освіту здобув у 
Фрайбурзі, Берліні, Страсбурзі 
і Гейдельберзі. З 1940 — профе¬ 
сор Пенсільванського ун-ту в Фі- 
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ладельфі'і. Осн. праці М. при¬ 
свячені біохімії м'язового скоро¬ 
чення, проміжним ферментатив¬ 
ним стадіям гліколізу і глікогено- 
лізу. М. встановив, що енергія, 
яка вивільняється при хім. пе¬ 
ретвореннях вуглеводів в організ¬ 
мі, використовується в процесі 
м’язового скорочення. Нобелівсь¬ 
ка премія, 1922. 
МЕИЄРХбЛЬД Всеволод Емільо- 
вич 128.1 (9.II) 1874, Пенза — 2.11 
1940, Москва] — рос. рад. актор, 
режисер, театральний діяч, нар. 
арт. Республіки (з 1923). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1918. Навчав¬ 
ся на юрид. ф-ті Моск. ун-ту і в 
Муз.-драм, уч-щі Моск. філармо¬ 
нічного т-ва. З 1898 — в трупі 
МХТ, де виконував ролі Грозного 
(«Смерть Іоанна Грозного» О. К. 
Толстого), Треплєва («Чайка» Че- 
хова), Йоганнеса («Самотні» Гаупт- 
мана) та ін. В 1902—05 очолював 
«Товариство нової драми», з яким 
виступав у Херсоні (1902—04), Тбі¬ 
лісі (1904—05), Миколаєві (1905) й 
Полтаві (1906). В 1906—07—гол. 
режисер театру В. Коміссаржевсь- 
кої (вистава «Гедда Габлер» Ібсена 
та ін.), 1908—17 — в Александ- 
ринському і Марийському театрах 
в Петербурзі. Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції очо¬ 
лював театр, відділ Наркомосу і 
(з 1920 по 1938) Перший театр 
РРФСР (з 1923 — Театр ім. Вс. 
Мейєрхольда). Серед вистав: «Ліс» 
О. Островського, «Весілля Кре- 
чинського» Сухово-Кобиліна,«Міс- 
терія-Буфф» і «Клоп» Маяковсь- 
кого, «Остайній вирішальний» Вс. 
Вишневського, «Мандат» Ердмана, 
«Зорі» Верхарна, «Дама з камелія¬ 
ми» Дюма-сина. М.— активний 
шукач нових сценічних форм. Ав¬ 
тор теор. праць. 
Те.: Статьи. Письма. Речи. Беседьі, 
ч. 1—2. М., 1968; Творческое насле- 
дие. М., 1978. 
Літ.: Рудницкий К. Л. Режиссер 
Мейерхольд. М., 1969. 
МЄЙМАН (Меишапп) Ернст (29. 
VIII 1862, Ірдінген, поблизу 
м. Крефельда — 26.ІУ 1915, Гам¬ 
бург) — нім. педагог і психолог, 
засновник експериментальної пе¬ 
дагогіки. Був співробітником В. 
Вундта в Лейпцігу. З 1897 — про¬ 
фесор філософії та педагогіки 
послідовно в Цюріху, Кенігсберзі, 
Мюнстері та ін. Один з перших ав¬ 
торів праць, присвячених психо¬ 
логії дитини. М. намагався синте¬ 
зувати різні психологічні концеп¬ 
ції розвитку дитини, її здібностей, 
успішності навчання тощо й по¬ 
класти їх в основу теорії та прак¬ 
тики виховання. Автор ряду праць 
з естетики. 
Те.: Рос. п е р е к л.— Очерк акс- 
периментальной педагогики. М., 

1922. 
М£ЙО (Мауо) Елтон (26.XII 1880, 
Аделаїда, Австралія — 7.IX 1949, 
Полсден-Лейсі, Суррей, Велико¬ 
британія) — амер. соціолог, за¬ 
сновник амер. індустріальної со¬ 
ціології, автор «людських відносин 
теорії». Заперечуючи непримирен¬ 
ність класових інтересів робітни¬ 
ків та підприємців в умовах капі¬ 
талістичного виробництва, М. осн. 
причину конфліктів зводив до 
емоційно-психологічного фактора 
— відсутності взаєморозуміння 
між ними. Соціологія, згідно з М., 
повинна сприяти встановленню 

«миру» в промисловості. Провідну 
роль в утвердженні «соціальної 
гармонії» відводив менеджерам — 
освіченим представникам управ¬ 
лінського апарату. Концепція М. 
є ідеологічною зброєю монополій 
і спрямована на відвернення тру¬ 
дящих від класової боротьби. 

А. М. Феоктистов. 

МЕЙбЗ (від грец. цє ісооїс; — 
зменшення) — складний поділ яд¬ 
ра, що забезпечує зменшення (ре¬ 
дукцію) числа хромосом удвічі. 
Притаманний всім тваринним та 
рослинним організмам, яким вла¬ 
стиве статеве розмноження. М.— 
один з ключових механізмів спад¬ 
ковості та спадкової мінливос¬ 
ті. Складається з двох послідов¬ 
них поділів: редукційного та еква- 
ційного. У р.е дукційному 
поділі розрізняють чотири фа¬ 
зи — профазу, що включає 5 ста¬ 
дій (лептотена, зиготена, пахітена, 
диплотена і діакінез), метафазу, 
анафазу і телофазу. У про¬ 
фазі на стадії лептотени (тонких 
ниток) ядро містить диплоїдний 
(повний) набір слабо спіралізова- 
них хромосом, що не розділилися 
на хроматиди. На стадії зиготени 
гомологічні (парні) хромосоми, 
кожна з яких вже складається з 
двох хроматид, розташовуються 
попарно, щільно прилягають одна 
до одної по всій довжині (кон’ю- 
гують), утворюючи біваленти (схе¬ 
ма, І, 2). Кон'югація відбувається 
в гомологічних точках. Така по- 
парна кон’югація гомологічних 
хромосом наз. синапсисом. Під час 
кон’югації відбувається обмін ді¬ 
лянками між несестринськими (на¬ 
лежними різним хромосомам) хро¬ 
мати дами (кросинговер). Напри¬ 
кінці стадії в ділянках контакту 
двох кон’югуючих гомологічних 
хромосом починається, утворення 
т. з. синаптонемального комплексу. 
На стадії пахітени (товстих ниток) 
закінчується утворення комплексу, 
хромосоми вкорочуються і потов¬ 
щуються (схема, І, 3). Далі хро¬ 
мосоми, що кон’югували, почина¬ 
ють розходитися, але в деяких точ¬ 
ках помітні перехрести, або хіаз¬ 
ми — результат кросинговеру (ста¬ 
дія диплотени; схема, І, 4). На ста¬ 
дії діакінезу хромосоми продов¬ 
жують розходитися, вкорочува¬ 
тись і потовщуватись. В мета¬ 
фазі біваленти розташовуються 
в екваторіальній площині верете¬ 
на поділу клітини, що вже сфор¬ 
мувалось. В анафазі гомоло¬ 
гічні хромосоми (кожна з двох 
хроматид) розходяться до різ¬ 
них полюсів, внаслідок чого в 
т е л о ф а з і формуються два яд¬ 
ра, кожне з гаплоїдним (половин¬ 
ним) числом подвоєних хромосом. 
Після телофази та короткої інтер- 
фази (останньої може не бути) без 
реплікації дезоксирибонуклеїнової 
кислоти настає екваційний поділ 
шляхом звичайного мітозу. Вна¬ 
слідок цього поділу утворюються 
чотири гаплоїдні ядра (див. Спер¬ 
матогенез, Овогенез). Залежно 
від місця М. в життєвому циклі 
організмів розрізняють три типи 
М.: гаметний, або терміналь¬ 
ний, М. (у людини, всіх багатоклі¬ 
тинних тварин та ряду нижчих 
рослин), що здійснюється в ста¬ 
тевих органах і приводить до ут¬ 
ворення гамет (див. Гаметогенез); 

зиготний, або початковий, М. (у 
багатьох грибів та водоростей), що 
відбувається в зиготі після за¬ 
пліднення і приводить до утво¬ 
рення гаплоїдних зооспор; споро¬ 
вий, або проміжний, М. (у вищих 
рослин), що відбувається в стате¬ 
вих органах і приводить до утво¬ 
рення спор (див. Спорогенез). Дип¬ 
лоїдний набір хромосом відновлю¬ 
ється при заплідненні. 

Є. Л. Кордюм. 
МЕЙСЕН, Майсен — місто 
на Пд. Сх. НДР, в окрузі Дрез¬ 
ден, на р. Ельбі. 41,3 тис. ж. 
(1978). Найдавніший у Європі 
(з 1710) центр фарфорової (див. 
Саксонський фарфор) і керамічної 
пром-сті, що виник на базі покла¬ 
дів місц. каолінових глин. Розви¬ 
нута й маш.-буд., металообр., 
хім. (вироби, глазурі й фарб для 
кераміки) пром-сть. Підприємст¬ 
ва джутової, шкіряно-взут., пиво¬ 
варної пром-сті. Вища школа с.-г. 
виробничих кооперативів, ін. навч. 
заклади. Музеї — міський та при 
фарфоровому з-ді. Архіт. пам’ят¬ 
ки 13—15 ст., зокрема соборі замок. 
МейСЕНСЬКИИ ФАРФбР — 
див. Саксонський фарфор. 
МЕЙСТЕРЗЙНГЕРИ (нім. Меі- 
5Іег5Іп§ег — майстер-співець) — 
нім. поети-співці. Виступали з 
2-ї пол. 13 ст. до серед. 19 ст. 
Об’єднувалися в літ.-співацькі 
т-ва на зразок ремісничих цехів. 
Творчість їх була регламентована 
зведенням правил (т. з. табулату- 
ри). Влаштовували поетичні зма¬ 
гання. В 14—15 ст. в поезії М. 
допускалися лише реліг. теми. З 
16 ст. тематика дещо розширилася. 
Найвідоміші М.: Г. Фольц, Г. 
Сакс, Г. Фогель. Композитор Р. 
Вагнер написав муз. комедію 
«Нюрнберзькі мейстерзингери» 
(1868). 
М£ЙТУС Юлій Сергійович [н. 
15 (28).І 1903, Єлизаветград, тепер 
Кіровоград] — укр. рад. компо¬ 
зитор, нар. арт. УРСР (з 1973), 
засл. діяч мист. Туркм. РСР (з 
1944). Член КПРС з 1954. В 1931 
закінчив Харків, муз.-драм, ін-т 
(клас композиції С. Богатирьова). 
Твори: 14 опер (у т. ч. «Молода 
гвардія», 1947, 2-а ред. 1950; «Зоря 
над Двіною», 1955, 2-а ред. «Пів¬ 
нічні зорі», 1957; «Украдене щас¬ 
тя», 1960; «Махтумкулі», 1962; «Ві¬ 
трова донька», 1965; «Брати Улья- 
нови», 1967, 2-а ред. 1970; «Анна 
Кареніна», 1970; «Ярослав Муд¬ 
рий», 1973; «Ріхард Зорге», 1976; 
«Мар’яна Пінеда», 1978), 5 сюїт 
для симф. оркестру, поеми, увер¬ 
тюри; вокально-симф. (зокрема 
кантата «Клятва», 1941), вокальні 
твори (понад 200 романсів, балад, 
обробок нар. пісень); інструм. та 
хорові твори, музика до драм, ви¬ 
став і кінофільмів. На туркм. теми 
написав опери «Абадан» (1943), 
«Лейлі та Меджнун» (1946, обид¬ 
ві — у співавт.), «Туркменську 
симфонію» та ін. Нагороджений 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1951. 
Літ.: Малишев Ю. В. Юлій Сергійо¬ 
вич Мейтус. К., 1962; Бас Л. О. Юлій 
Мейтус. К., 1973. 

М£ККА — місто на Зх. Саудівсь¬ 
кої Аравії, адм. ц. пров. Хіджаз. 
Автомоб. шляхом сполучена з м. 
Ер-Ріядом, портом Джіддою на 

МЕККА 

В. Е. Мейєрхольд. 

Ю. С. Мейтус. 
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Мекка. Священний 
комплекс Харам, або 
Бейт-Уллах. 16—17 ст. 
Загальний вид. 

узбережжі Червоного м. та м. Ме- 
діною; аеропорт. 250 тис. ж. 
(1974). Вперше згадується у Пто- 
лемея (2 ст.) як Макораба. В 
М. народився засновник ісламу 
Мухаммед. З 7 ст. М.— священне 
місто мусульман і місце їхнього 
паломництва. Мечеть Харам, або 
Бейт-Уллах (в су час. вигляді нале¬ 
жить до 16—17 ст.; збудована нав¬ 
коло давнього святилища Кааби). 
Осн. заняття населення — торгівля 
і обслуговування прочан. Кустар¬ 
не вироби, предметів реліг. культу. 
МЕККІН (Маскеп) Уолтер (З.У 
1915, Голуей, Зх. Ірландія — 22.IV 
1968, Ірландія) — ірл. письмен¬ 
ник. У 40-х рр. був актором. Тоді 
ж поставлено його перші п’є¬ 
си. В центрі роману « Вітер обіцяє 
бурю» (1950) — тяжка доля ірл. 
рибалок. Герої збірок оповідань 
«Зелені гори» (1956), «Бог створив 
неділю» (1962) та ін.— прості лю¬ 
ди, що прагнуть щастя, борються 
з безправ’ям і злиднями. Істор. 
трилогія «В пошуках землі обіто- 
ваної» (1959), «Мовчазний народ» 
(1962), «Жорстокий вітер» (1964) — 
про нац.-визв. боротьбу ірл. на¬ 
роду. 
Те.: Рос. перек л.— Зеленьїе го¬ 
ри. М., 1958; Лодочние гонки. М., 
1958; Ветер сулит бурю. М., 1960; 
Бог создал воскресенье. М.. 1964; 
Дом Манго. Л.— М., 1966. 

^О. І. Земляний. 
МЄКЛЕНБУРГ — історична об¬ 
ласть на Пн. Сх. Німеччини. З 
7 ст. був заселений полабськими 
слов'янами (гол. чин. племенами 
бодричів). У 12 ст. його захопив 
саксонський герцог Генріх Лев. 
Населення М. було понімечене. З 
1167 М.— князівство, з 1348 — 
герцогство. В 1621 М. поділено на 
герцогства М.-Шверін і М.-Гюст- 
ров, 1701 — на М.-Шверін і 
М.-Стреліц (з 1815 — великі гер¬ 
цогства). З 1867 М.— в складі 
Пн.-Нім. союзу, з 1871 — Нім. 
імперії. З 1919—20 М.— дві зем¬ 
лі Німеччини, 1934 перетворені на 
єдину територію. З 1945 М.— в 
Рад. зоні окупації Німеччини. З 
1949 входить до НДР. У 1952 поді¬ 
лено на округи Нойбранденбург, 
Росток, Шверін. 
МЕКНІїС — місто на Пн. Зх. Ма¬ 
рокко, адм. ц. пров. Мекнес. Ву¬ 
зол автошляхів, залізнич. станція, 
аеропорт. 248 тис. ж. (1971). Цем. 
з-д, деревообр., текст., олійницькі, 
борошномельні, консервні підпри¬ 
ємства. Вироби, кераміки. Музеї: 

мусульманського мистецтва та нар. 
мистецтва. Архіт. пам’ятки 13 ст. 
М. засн. в 11 ст. 
МЕКбНГ — ріка на Пд. Сх. Азії, 
в межах Китаю, Лаосу, Кампучії 
та В’єтнаму (частково на кордоні 
Лаосу з Бірмою і Таїландом). Бе¬ 
ре початок у Тібетському нагір’ї на 
вис. понад 5000 м, впадає у Пд.- 
Китайське м., утворюючи велику 
дельту (70 тис. км2). Довж. бл. 
4350 км, площа бас. 795 тис. км2 
(найбільша ріка на п-ові Індоки¬ 
тай). Гол. притоки: Мун, Сап 
(праві), У, Тхен, Сан (ліві). 
Живлення переважно льодовикове 
й снігове (у верхів’ї) та за рахунок 
мусонних дощів (середня й нижня 
течії). Амплітуда коливань рівня 
досягає у пониззі 9 м, у серед, те¬ 
чії — 15 м. Пересічна витрата во¬ 
ди у гирлі бл. 15 тис. м3/с, макс.— 
33 тис. м3/с. Твердий стік дорівнює 
бл. 1,5 км3 на рік, у зв’язку з чим 
дельта ріки зростає на 80—100 м 
щорічно. В повінь судноплавна 
на 1600 км від гирла, під час ме¬ 
жені — на окремих ділянках. Мор. 
судна підіймаються до м. Пном¬ 
пеня (350 км). Використовують для 
зрошування (зокрема, рисових по¬ 
лів). На М.— міста Луангпхабанг, 
В’єнтьян (Лаос), Пномпень (Кам- 
пучія). В. С. Гаврилюк. 
М ЕКСІКА, Мексіканські Сполу¬ 
чені Штати — держава в пд.-зх. 
частині Пн. Америки. На Зх. і 
Пд. омивається водами Тихого ок., 
на Сх.— Мексіканської зат. Ат¬ 
лантичного ок. 
В адм. відношенні поділяється на 
31 штат і столичний федеральний 
округ. Карти див. на окремому 
аркуші, с. 496—497. 
Державний лад. М.— республіка. 
За формою держ. устрою — феде¬ 
рація. Діє конституція, прийнята 
1917. Глава д-ви й уряду —прези¬ 
дент, що обирається населенням 
строком на 6 років. Законодавча 
влада належить двопалатному пар¬ 
ламенту — Нац. конгресу у складі 
сенату (64 члени), що обирається 
населенням строком на 6 років, 
і палати депутатів (400 членів), 
обираної населенням на 3 роки. 
Виконавчу владу здійснює уряд, 
очолюваний президентом. Кожний 
штат має свою конституцію, од¬ 
нопалатний конгрес, виконавчі ор¬ 
гани, очолювані губернатором (оби¬ 
рається населенням штату строком 
на 6 років). 
Природа. Берегова лінія М. роз¬ 
членована мало, найбільші п-ови — 
Каліфорнія та Юкатан. Більшу 
частину тер. країни займає Мексі- 
канське нагір'я з переважними ви¬ 
сотами 1000—2000 м, оточене гір¬ 
ськими хребтами (Зх.Сьєрра-Мад- 
ре, Сх. Сьєрра-Мадре та Поперечна 
— Вулканічна — Сьєрра з діючими 
вулканами Орісаба, 5700 м — най¬ 
вища вершина країни, та Попока- 
тепетль). На Пд.— рівнини пере¬ 
шийка Теуантепек та п-ова Юка¬ 
тан. Характерна висока сейсміч¬ 
ність, особливо в тихоокеанській 
зоні. Надра М. багаті на поклади 
нафти й газу (на узбережжі та 
шельфі Мексіканської зат.; за 
запасами — одне з провідних місць 
у капіталістичному світі), полі¬ 
метал. руд; є також залізна та 
уранова руди, кам’яне вугілля, 
сірка, дррогоцінне каміння, зо¬ 
лото та ін. Клімат більшої ча¬ 

стини М. тропічний, на Пн. суб¬ 
тропічний. Пересічна т-ра січня 
від +10° на Пн. Зх. до 4-25° на 
Пд.; липня — від +15° в горах до 
+30° на зх. узбережжі. На Пн. 
Мексіканського нагір’я клімат кон¬ 
тинентальний (бувають морози 
до —20°). Пересічна річна кіль¬ 
кість опадів від 100—200 мм на 
Пн. до 2000—3000 мм на Пд. Най¬ 
більша ріка — Ріо-Браво-дель- 
Норте (Ріо-Гранде) на кордоні 
з США; найбільше озеро — Чапа- 

Краєвид на півдні Мексіканського 
нагір’я. 

ла. На Пн. Зх. переважають сі¬ 
роземи та пустельні скелетні грун¬ 
ти, на решті території — сіро-ко¬ 
ричневі, червоно-коричневі та чер¬ 
воні, в горах поширені також гір¬ 
сько-лісові бурі грунти. Рослин¬ 
ність більшої частини Мексікансь¬ 
кого нагір’я напівпустельна (какту¬ 
си, агави, чагарники); в пд. частині 
нагір’я та на низовинах — високо- 
травна савана. На Пд. Сх. країни 
значні площі займають вологі тро¬ 
пічні ліси. Найсприятливіший для 
проживання висотний пояс — 
1000—2500 м. Я. Г. Машбіц. 
Населення. Осн. населення — мек- 
сіканці. Численні корінні індіан¬ 
ські народи (ацтеки, майя, хуа- 
стеки, цельталі, цоцилі, тотона- 
ки, міхе, отомі та ін.) частково 
зберігають свої мови й культуру. 
В М. живуть також вихідці з Єв¬ 
ропи (іспанці, баски, німці, фран¬ 
цузи, італійці та ін.). Пересічна гу¬ 
стота нас. — понад 33 чол. на 1 км2 
(1978, оцінка). Держ. мова — іс¬ 
панська. Міське населення стано¬ 
вить 60%. Найбільші міста: Ме¬ 
хіко, Г вадалахара, Монтеррей, 
Пуебла, Леон, Сьюдад-Хуарес. 
Історія. В давні часи тер. М. насе¬ 
ляли індіан. племена, в яких збері¬ 
галися общинно-родові відносини. 
Найвищого рівня цивілізації до- 
сягли племена майя, тольтеків, 
ацтеків. У процесі завоювання Аме¬ 
рики ісп. експедиція 1517 досягла 
узбережжя М., перший завойов¬ 
ницький похід в М. 1519—21 очо¬ 
лив Е. Кортес. До кін. 16 ст. було 
завершено її підкорення. Корін¬ 
не населення потрапило в залеж¬ 
ність від колонізаторів, а його 
цивілізацію було знищено. Протя¬ 
гом трьох століть країна перебува¬ 
ла в складі ісп. колоніальної імпе¬ 
рії. Для соціально-екон. ладу М. 
тих часів було характерне поєд¬ 
нання феод.-кріпосницьких відно¬ 
син із системою боргового рабства. 
Колоніальна політика Іспанії, дис¬ 
кримінація, екон. і політ, без¬ 
прав’я більшості населення викли¬ 
кали повстання індіан. племен 
(1624, 1660, 1692, 1761, 1767). На 
поч. 19 ст. в країні розгорнувся 
визвольний рух, початок якому 
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поклало повстання 1810 на чолі 
з М. Ідальго. В 1811 визвольну бо¬ 
ротьбу очолив X. М. Морелос. 
У ході війни за незалежність іс¬ 
панських колоній в Америці 1810— 
26 М. 1821 здобула незалежність, 
1824 прийнято конституцію, яка 
проголосила М. республікою. З 
20-х рр. 19 ст. в М. почав прони¬ 
кати іноз. капітал, гол. чин. англ. 
і пн.-американський. У 1845 США 
анексували Техас, а в результаті 
Американо-мексіканської війни 
1846—48 приєднали понад полови¬ 
ну території М. (див. також Луї¬ 
зіана). Повстання 1854 поклало по¬ 
чаток бурж. революції 1854—60. 
В 1857 було прийнято нову консти¬ 
туцію, яка закріпила осн. завою¬ 
вання революції. Громадян, війна, 
що вибухнула в ході революції, 
завершилася перемогою лібералів 
(відстоювали капіталістичний 
шлях розвитку) на чолі з прогрес, 
урядом Б. Хуареса. Однак реакц. 
силам М. подали допомогу європ. 
д-ви (див. Мексіканська експе¬ 
диція 1861—67). Всенар. боротьба 
проти окупантів завершилася 
1867 перемогою республіканців. 
У 1884 в М. встановлено клери¬ 
кально-поміщицьку диктатуру, що 
заохочувала проникнення іноз. ка¬ 
піталу, гол. чин. англ. і США. 
Мексіканська революція 1910— 
17 покінчила з реакційним режи¬ 
мом, незважаючи на протидію США 
(інтервенція 1914, 1916—17). В 
січні 1917 було прийнято буржу¬ 
азно-демократичну конституцію. 
Під впливом Великої Жовтневої 
соціалістичної революції в Мексі- 
ці загострилася класова боротьба. 
В 1919 було створено Мексікансь- 
ку компартію (МКП). Бурж. уря¬ 
ди 1920—28, прагнучи зміцнити 
позиції нац. буржуазії, прискорили 
проведення агр. реформи, провели 
деякі антиімперіалістичні заходи. 
В 1924 М. першою з країн Амери¬ 
ки встановила дипломатичні відно¬ 
сини з СРСР. У кін. 20 х — на 
поч. 30-х рр. у країні посилилася 
реакція: 1929 заборонено МКП, 
1930 розірвано дипломатичні від¬ 
носини з СРСР. Реакційна політи¬ 
ка правлячих кіл і різке погіршен¬ 
ня становища трудящих у зв’язку 
з світовою кризою 1929—33 зумо¬ 
вили зростання революц. руху. 
Уряд Л. Кароенаса-і-дель-Ріо 
(1934—40) здійснив ряд важливих 
соціально-екон. перетворень: від¬ 
новив проведення агр. реформи, 
частково націоналізував залізниці 
(1937), підприємства англ. та амер. 
нафт, компаній (1938). У М. 
зміцнів держ.-капіталістич. сектор 
економіки. У 1935 відновилася 
легальна діяльність МКП. Під час 
2-ї світової війни М. виступала на 
боці антигітлерівської коаліції 
(війну Німеччині, Італії, Японії 
оголосила 1942). В листопаді 1942 
відновлено дипломатичні відно¬ 
сини з СРСР. У післявоєнний пе¬ 
ріод проімперіалістичні уряди взя¬ 
ли курс на посилення антиробітн. 
законодавства, переслідування де¬ 
мократичних сил країни. Політика 
поступок імперіалістам, наступ на 
права трудящих спричинили роз¬ 
гортання страйкового руху і зро¬ 
стання антиімперіалістичних на¬ 
строїв. Це примусило уряд М. 
відхилити 1956 пропозицію США 
про укладення воєн, угоди В 

1958 М. виступила проти встанов¬ 
лення контактів між Організа¬ 
цією амер. держав і НАТО. З поч. 
60-х рр. уряди Л. Матеоса (1958— 
64) і Д. Ордаса (1964—70) прово¬ 
дили політику, спрямовану на 
зміцнення нац. економіки, дотри¬ 
мувалися принципу невтручання 
у внутр. справи ін. країн та роз¬ 
ширення екон. зв’язків з соціалі- 
стич. країнами. На виборах 1976 
президентом М. обрано Лопеса 
Порті льйо. Уряд М. в галузі 
внутр. політики взяв курс на при¬ 
скорення індустріалізації, розвит¬ 
ку с. г., обмеження доступу іноз. 
капіталу, в галузі економіки про¬ 
водить курс держ.-капіталістич. ре¬ 
гулювання. В 1979 МКП офіційно 
набула статусу легальної політич¬ 
ної партії. Зовнішньополіт. курс 
уряду М. спрямований на мирне 
співробітництво з усіма країнами 
на принципах незалежності, не¬ 
втручання і права на самовизначен¬ 
ня. М. підтримує ідею заг. роз¬ 
зброєння, стала ініціатором ство¬ 
рення в Лат. Америці без'ядерної 
зони. В 1975 підписано угоду про 
співробітництво між М. і РЕВ. В 
ході переговорів у Москві 1978 
на найвищому рівні прийнято ряд 
документів, у т. ч. консульську 
конвенцію та Програму науково- 
тех. співробітництва між М. і 
СРСР на 1978—79. З 1945 М.— 
член ООН. Є членом Організації 
американських держав. Латино¬ 
американської асоціації вільної 
торгівлі. Латиноамериканської 
економічної системи. 

Б. М. Гончар. 
Політичні партії, профспілки. 
Інституційно-револю- 
ційна партія, засн. 1929. 
Буржуазна, націонал-реформіст- 
ська партія, соціальну базу якої 
становлять урядові профспілки. 
Правляча з 1929. Партія На¬ 
ціональна дія, засн. 1939. 
Виражає інтереси великої фінанс.- 
пром. і торг, буржуазії, тісно зв’я¬ 
заної з іноз. капіталом. Справ ж- 
няпартія мексіканської 
революції, засн. 1957. Об’єд¬ 
нує гол. чин. ветеранів Мексікансь- 
кої революції 1910—17. Соціа¬ 
лістична народна пар¬ 
тія, засн. 1948. Об’єднує частину 
дрібної буржуазії, студентства, де¬ 
які верстви робітників і селян. 
Мексіканська комуністична пар¬ 
тія, засн. 1919. Конфеде¬ 
рація трудящих М., 
засн. 1936. Входить до МКВП і 
ОРІТ. Загальна спілка 
робітників і селян М. 
імені Хасінто Лопеса, засн. 1949. 
Входить до ВФП. Мексікан¬ 
ська регіональна ро¬ 
бітнича конфедерація, 
засн. 1918. Федерація 
профспілок держав¬ 
них службовців, засн. 
1938. 
Господарство. М.— індустр.-агр. 
країна, одна з найбільш економіч¬ 
но розвинутих у Лат. Америці. До¬ 
мінуюче положення в г-ві посіда¬ 
ють держ. капіталістич. сектор, в 
якому створюється до 20% вало¬ 
вого нац. продукту, і нац. фінанс.- 
пром. олігархія. Держ. сектор конт¬ 
ролює гол. галузі пром-сті (видо¬ 
бування нафти й газу, енергетику, 
нафтохімію, виплавку сталі), на 
нього припадає понад 40% всіх 

капіталовкладень в економіку М. 
Проте в ряді ін. галузей г-ва знач¬ 
ні позиції належать іноз. капіталу; 
72% капіталовкладень припадає 
на США (1979). Уряд країни вжи¬ 
ває заходів щодо обмеження ді¬ 
яльності іноз. компаній. У с. г. 
з 1915 проводиться агр. реформа, 
але значна частина селян ще лиша¬ 
ється безземельною. У 1978 налічу¬ 
валося 8,5 млн. постійно та сезон¬ 
но безробітних, частина яких зму¬ 
шена шукати роботу в США. Зовн. 
борг країни оцінюється в 29 млрд. 
доларів (1979). 
Промисловість. У пром-сті 
створюється бл. 30% валового 
внутр. продукту і зайнято бл. 30% 
самодіяльного населення. Гол. га¬ 
лузь пром-сті — нафтогазовидобув¬ 
на. Видобування й переробку наф¬ 
ти та газу й торгівлю нафтопродук¬ 
тами здійснює держ. компанія 
«Пемекс». На нафту і газ припа¬ 
дає 90% паливно-енергетичного ба¬ 
лансу країни. Гол. нафтохім. комп¬ 
лекси — у районі Веракруса, Там- 
піко, Мінатітлана, а також у Ме¬ 
хіко та Саламанці. В 1979 стали 
до ладу нафтохім. комплекси в 
містах Саліна-Крус і Кадерейта. 
Видобувають також вугілля, полі¬ 
металеві руди, сірку, срібло, золо¬ 
то, залізну руду, ртуть тощо. З га¬ 
лузей обробної пром-сті, крім наф¬ 
тохімії, значного розвитку набули 
чорна (гол. центри — Монтеррей, 
Монклова, район Мехіко) та ко¬ 
льорова (Мехіко, Веракрус, Ка- 
нанеа, Чіуауа, Торреон та ін.) 
металургія, машинобудування та 
металообробка, що представлені 
підприємствами по складанню ав¬ 
томобілів (Мехіко, Толука, Пуе- 
бла), вироби, дизелів, залізнич. 
вагонів, текст. устаткування 
(Сьюдад-Саагун), електротех. та 
радіоелектронних виробів (у т. ч. 
вироби, телевізорів), верстатів, су¬ 
ден. Розвинута також буд. мате¬ 
ріалів, хім., фарм., текст., швей¬ 
на, шкіряно-взуттєва, харчосма¬ 
кова пром-сть. Кустарні промисли 
(ткацтво, художні вироби тощо). 
Сільське господарст¬ 
вом. характеризується поєднан¬ 
ням великого поміщицького земле¬ 
володіння з малоземеллям і без¬ 
земеллям селян. Створюються ве¬ 
ликі капіталістичні г-ва, характер¬ 
на форма землеволодіння — с.-г. 
общини (ехідо). На с. г. припадає 
10,5% валового внутр. продукту, 
в ньому зайнято понад 40% еконо¬ 
мічно активного населення. С.-г. 
вироби, не задовольняє потреб 
країни в продовольстві. В обро¬ 
бітку — бл. 20 млн. га землі, в 
т. ч. 4,3 млн. га зрошується. Гол. 
галузь — рослинництво (дві тре¬ 
тини вартості с.-г. продукції). На 
експорт вирощують (збір, тис. 
т, 1979): каву — 230, бавовник — 
340; для влас. споживання — цукр. 
тростину — 34 500 (1978), кукуру¬ 
дзу — 8900, пшеницю — 2000, сор¬ 
го — 4000, рис — 570, квасолю — 
640, картоплю — 800, сою — 730. 
За вироби, хенікену — грубого 
волокна одного з видів агави (1977 
—130 млн. т) М. посідає 1-е міс¬ 
це в світі. Поголів’я (млн., 1978): 
великої рогатої худоби — 30,4, 
свиней — 14,9, овець і кіз — 17. 
У 1978 було виловлено 800 тис. т 
риби і морепродуктів. 
Транспорт. Довж. (тис. км, 

МЕКСІКА 

Герб Мексіки. 

МЕКСІКА 

Площа — 1958,2 тис. 
км2 

Населення — 66,9 млн. 
чол. (1978, оцінка) 

Столиця — м. Мехіко 

ВИДОБУТОН НАФТИ 
(млн.м3) _ 

62,8 

1965 1970 1977 
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МЕКСІКА 

Церква Саграріо Метро- 
сюлітано в Мехіко. Ар¬ 
хітектор Л. Родрігес. 
1749-68. 

1978): з-ць — 24,9, автошляхів — 
понад 200 (у т. ч. 6л. 60 — з твер¬ 
дим покриттям). Тоннаж мор. фло¬ 
ту — 514,5 тис. брутто реєстрових т 
(1979). Гол. мор. порти: Веракрус, 
Тампіко, Саліна-Крус. У внутр. 
перевезеннях велику роль віді¬ 
грає авіатранспорт; найбільші 
аеропорти: Мехіко, Монтеррей, 
Гвадалахара, Меріда. Довж. тру¬ 
бопроводів — понад 11 тис. км. 
Зовнішня торгівля. В 
експортних поставках М. найбіль¬ 
ше значення мають нафта і нафто- 
Виробництво основних видів 
промислової продукції 

Продукція 1970 1979 

Електроенергія, 
млрд. кВт-год 28,7 62,0 

Мідь, тис. т * 61 87,0 

Цинк, тис. т * 266 265,0 

Свинець, тис. т л 176 180,0 

Сірка, млн. т 1,4 1,8** 

Сталь, млн. т 3,8 7,6 

Чавун, млн. т 2,3 4,4 

Цемент, млн. т 7.1 13,9** 

Автомобілі, тис. шт. 186,9 344,0** 

Цукор, млн. т 2,3 3.0** 

* За вмістом металу в руді. 
** 1978 

продукти, продукція с. г., гірничо¬ 
рудної пром-сті та кольорової ме¬ 
талургії. Довозять гол. чин. това¬ 
ри виробничого призначення, прод. 
товари. Осн. торг, партнер — 
США (дві третини зовнішньоторг. 
обороту М.). Розвиваються торг, 
зв’язки з ін. країнами, у т. ч. з кра¬ 
їнами Ради Економічної Взаємо¬ 
допомоги. Важлива стаття дохо¬ 
дів — іноз. туризм. Грош. одини¬ 
ця — песо. За курсом Держбанку 
СРСР 100 песо = 2,87 крб. (гру¬ 
день 1980). Я.Г. Машбіц. 
Медичне обслуговування. В 1975 
було 67 363 лікарняні ліжка (10 
ліжок на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 31 571 лікар, разом 
3 санітарними лікарями (5,4 лі¬ 
каря на 10 тис. ж.), 1879 зубних 
лікарів і 112 фармацевтів. У М. в 
основному держ. система мед. об¬ 
слуговування. Лікарів готують на 
4 мед. ф-тах при ун-тах. Відомі 
курорти Акапулько, Куернавака, 
Орісаба, Веракрус. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 19% жите¬ 
лів країни були неписьменними. 
Строк навчання в початковій шко¬ 
лі 6 років, у середній — 5(3 + 
+ 2) і 6 (3 + 3). Загальною обо¬ 
в’язковою і безплатною вважається 
6-річна початкова освіта для ді¬ 
тей віком 6—15 років, але вона 
практично не здійснюється. Поряд 
з держ. існує багато приватних 
шкіл. В 1976/77 навч. р. у поч. 
школах налічувалося 12,1 млн. 
учнів, у серед, навч. закладах — 
3,2 млн., у вищих навч. закладах 
(189 вузів, у т. ч. 60 ун-тів) — 
539,4 тис. студентів. Найбільші 
вузи країни — Нац. автономний 
ун-т М. (засн. 1551), Нац. політех. 
ін-т (засн. 1936), обидва — у Мехі¬ 
ко, ун-ти в Гвадалахарі, Морелії, 
Пуеблі. Наукові установи: Мекс. 
академія мов, Мексіканська ака¬ 
демія історії (засн. 1940), Нац. 
академія наук (засн. 1884), Нац. 

академія історії та географії 
(засн. 1925), Мекс. нац. академія 
медицини (засн. 1864), понад ЗО 
ін. н.-д. установ і понад 60 наук, 
т-в і асоціацій. Найбільша б-ка — 
Нац. в Мехіко (засн. 1833), вели¬ 
кі б-ки є в ін. містах і ун-тах. У 
Мехіко — музеї: су час. мистецтва 
(засн. 1964), Нац. музей антрополо¬ 
гії (засн. 1825), Нац. музей історії 
(засн. 1825), Галерея живопису і 
скульптури Сан-Карлос (засн. 
1785) та ін. В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1979 в М. виходило 227 що¬ 
денних газет. В Мехіко виходить 
21 щоденна газета заг. тиражем 
2,3 млн. прим. Найпоширеніші: 
«Діа» («День», з 1962), «Насьйо- 
наль» («Національна», з 1929), 
«Новедадес» («Новини», з 1936), 
«Пренса» («Преса», з 1928), «Соль 
де Мехіко» («Сонце Мексіки», з 
1965), «Універсаль» («Універсаль¬ 
на», з 1916), «Ексельсіор» (з 1917). 
Органи Мексіканської компартії 
«Опосісьйон» («Опозиція», з 1970) 
та журн. «Сосьялісмо» («Соціа¬ 
лізм»). Інформ. агентства —Інфор- 
мекс, акціонерне т-во, засн. 1960; 
АМЕКС, акціонерне т-во, засн. 
1968; НОТІМЕКС, урядове, засн. 
1968. Урядова служба «Радіо про- 
грамас де Мехіко». Телебачення 
— з 1950. 
Література М. до 16 ст. розвива¬ 
лася мовами корінних індіан. 
племен, після завоювання ісп. 
колонізаторами — ісп. мовою. В 
її історії розрізняють кілька періо¬ 
дів. У доколоніальний період най¬ 
більшого розквіту досягла л-ра 
майя (3—9 ст.) і ацтеків (14—16 
ст.). У колоніальний період розви¬ 
валася в руслі європ. традицій. 
Проте великий вплив на неї мала 
література індіанців, що існувала 
в усних формах. Помітну роль у 
розвитку л-ри М. відіграв ісп. 
просвітитель-гуманіст Б. де Лас 
Касас. Перший власне мекс. твір — 
поема «Пишноти Мексіки» (1604) 
Б. де Вальбуени. Провідним ви¬ 
дом л-ри 17 ст. стала поезія ба¬ 
рочного характеру (див. Барокко),. 
в якій визначалися риси мекс. са¬ 
мобутності (творчість поетеси й 
драматурга Хуани Інес де ла Крус). 
У кін. 18 ст. як в усній нар. поезії, 
особливо сатиричній, так і в л-рі 
писемній (твори Р. Ландівара, Ф. 
Клавіхеро та ін.) посилюються ан- 
тиколоніалістські тенденції. В пе¬ 
ріод боротьби за незалежність роз¬ 
вивалися патріотична публіцисти¬ 
ка і поезія революц. класицизму, 
представлена творчістю А. Кінта- 
ни Роо — автора нац. гімну «Шіст¬ 
надцяте вересня». Перший роман 
«Перікільйо Сарньєнто» ' (1816) 
X. X. Фернандеса де Лісарді 
опубліковано під час антиісп. вій¬ 
ни. В 30-х рр. виник романтизм. 
Його уособлювала поезія М. 
Акуньї, Г. Прієто та ін. Романтич¬ 
ними рисами позначені й істор. 
романи М. Пайно, X. Т. де Куелья- 
ра, в яких виявилася т. з. костумб- 
ристська (побутоописова) тенден¬ 
ція, що започаткувала мекс. реа¬ 
лізм. Велика роль у розвитку са¬ 
мобутньої мекс. л-ри належить 
І. М. Альтамірано. В останній тре¬ 
тині 19 ст. виник мекс. модернізм. 
Представниками його були: М. X. 
Отон, М. Гутьєррес Нахера, Ама- 
до Нерво та ін. В кін. 19 ст. в л-рі 

М. з’явилися реалістичні тенден¬ 
ції, пов’язані з соціальною кри¬ 
тикою, зразками якої є романи X. 
Лопеса Порті льйо-і-Рохаса, Ф. 
Гамбоа, особливо роман Е. Фріаса 
«Томочік» (1892). У період бурж.- 
демократичної революції 1910—17 
почався якісно новий етап у роз¬ 
витку літератури. Роман «Ті, хто 
внизу» (1916) М. Асуели заклав 
основи роману про революцію 
(твори М. Л. Гусмана, Г. Лопеса- 
1- Фуентеса, X. Р. Ромеро, X. 
Мансісідора). Поезія Р. Лопеса 
Веларде, Е. Гонсалеса Мартінеса, 
К. Пельїсера характеризується 
глибоким ліризмом і прагненням 
показати духовний світ мексікан- 
ців. Естетичні проблеми нац. і 
світової л-ри в 20—30-х рр. роз¬ 
глядали у філос. працях і есе 
X. Васконселос та А. Рейєс. Після 
2- ї світової війни з романами висту¬ 
пають А. Яньєс, X. Рульфо, К. 
Фуентес, Росаріо Кастельянос та 
ін. Вони звертаються до загально¬ 
людських проблем, вивчають су¬ 
часну нац. дійсність, намагаються 
вирішити давні гуманістичні проб¬ 
леми в нових умовах. Літ. критика 
розвивається в працях X. Л. Мар¬ 
тінеса, А. Кастро Леаля, Е. Кар- 
бальйо. Укр. мовою перекладено 
окремі твори М. Асуели, X. Ман¬ 
сісідора. В. С. Харитонов. 
Архітектура. В період до 16 ст. на 
тер. М. розвивалася культура 
індіанців. Складалися міста в 
центр, областях М. (Теотіуакан; 
Тахін — культура тотонаків; Чо- 
лула і Тольян — культура тольте- 
ків; Теночтітлан — культура ац¬ 
теків), на Пд. країни (Монте- 
Альбан — культура сапотеків і 
міштеків; Мітла — культура міш- 
теків), на п-ові Юкатан (Бонам- 
пак, Паленке, Яшчілан, Майяпан, 
Ушмаль, Чічен-Іца — культура 
майя). В містах зводили грандіозні 
ступінчасті храми-піраміди («Пі¬ 
раміда Сонця» в Теотіуакані, 2 
ст. до н. е.— 9 ст. н. е.; «Храм з 
нішами» в Тахіні, культура тото¬ 
наків, 8—12 ст.). У колоніальний 
період (16 — поч. 19 ст.) міста з 
прямокутною сіткою вулиць за¬ 
будовували спорудами за ісп. 
зразками, що мали разом з тим риси 
місц. своєрідності. В серед. 16 ст. 
храми (монастирів у Чолулі, Сака- 
тлані та ін.) зводили в готичному 
стилі, пізніше — з помітним від¬ 
ходом від готики (собор у Пуеблі, 
1555—1649; собор у Мехіко, 1563— 
1667) і в традиціях доби Відрод¬ 
ження й стилю барокко (собор у 
Морелії, 1640—1705; Нац. палац 
у Мехіко, 1692—99). 
У 18 ст. розвивалася архіт. шко¬ 
ла Мехіко, для якої характерним 
було пишне оздоблення фасадів 
з декоративними елементами сти¬ 
лів різних епох та індіан. мотивів 
(церкви: Ла Професа, 1714—20, і 
Саграріо Метрополітано, 1749— 
68, обидві — в Мехіко; Санта-Мо- 
ніка в Гвадалахарі, 1720—33). 
Архіт. школа Пуебли широко вико¬ 
ристовувала багатоколірну кера¬ 
міку й ліплення на фасадах («Каса 
де Альфеньїке» в Пуеблі, бл. 
1760—90). В кін. 18—19 ст. в архі¬ 
тектурі М. помітні риси класициз¬ 
му, на рубежі 19 і 20 ст.— еклек¬ 
тизму (Палац красних мистецтв 
у Мехіко, 1904—34, арх. А. Боарі) 
та модернуу в 20—30-х рр. 20 ст.— 



окласицизму. З серед. 20-х рр. у 
. складається одна з перших у 
чериці архіт. шкіл — школа 
ункціоналізму (арх. X. Вілья- 
ан Гарсіа й X. Легоррета, X. 
Торман і Е. Яньєс). Для сучас. 
•хітектури М. характерне вико¬ 
нання й розвиток над. худож. 
іадицій з широким застосуванням 
архіт. ансамблях синтезу мис- 

гцтв. Серед споруд: житл. бу- 
інок у комплексі « Беніто Хуа- 
с» (1950—52, арх. М. Пані та 

К. Ороско. Робітничий клас. Роз- 
іс у Національній підготовчій школі 
Мехіко. 1922-27. 

, Ортега), ф-ка «СІВА» (1953— 
і, арх. А. Прієто й Ф. Кандела), 
ка Університетського містечка 
951—53, арх. X. ОТорман та ін.), 
адіон Ацтека (1968, арх. П. Ра- 
рес Васкес), Палац спорту (1968, 

>х. Ф. Кандела), всі — в Мехіко, 
бразотворче мистецтво стародав- 
>ої М. розвивалося з 2-го тис. 
) н. е. (статуетки з каменю й те- 
ікоти, фігурні посудини). В 1-му 
іс. до н. е. ольмеки на узбережжі 
[ексіканської затоки зводили кам. 
ели з рельєфами, вівтарі, сар- 
)фаги, велетенські голови, склав- 
[ комплекс реліг.-символічних об¬ 
ізі в (божества у вигляді людей 
гварин). В 1-му тис. н. е. в рабо- 
іасницьких д-вах і центр, облас- 
іх (тотонаки, сапотеки та ін.) та 
і півдні (майя) в рельєфах і роз- 
ісах на будівлях, масках, стату- 
ках, стелах, розписних та фігур- 
іх посудинах реліг. символіка, 
ітончена фантастика, узагальне- 
сть стилізованих форм сполуча- 
іся з яскравістю життєвих спо- 
ережень і багатством декоратив¬ 
но візерунка. В мист. тольте- 
в, ацтеків, майя в 10—16 ст. по- 
інали переважати воєнні сцени 
застрашливі образи, масивні 

і’єми і складний декор. За коло- 
альних часів (16 — поч. 19 ст.) 
ігатим різьбленим декором при- 
)ашалися фасади й інтер’єри 
ірков (особливо у т. з. ультраоа- 
жко 18 ст.), поширилася різьб- 
;на дерев’яна поліхромна скульп- 
гра, реліг. і портретний живопис 
>. де Ечаве, М. Кабрера), а піз- 
ше — академічна скульптура (М. 
)льса). В 19 ст. поряд з академіч- 
>ю скульптурою й живописом 
>звивалося мистецтво нар. май- 
рів — живописців, що зображу- 

їли сцени нар. побуту («костум- 
іисти» X. Арр’єта, Г. В. Гаона), 
. портретистів (X. М. Естрада, 
, Бустос). У 2-й пол. 19 — на 
>ч. 20 ст. досягнення нац. реалі- 
ичного мист. пов’язані з пейза- 
ами X. М. Веласко та X. Мурі- 
>йо, побутовими картинами С. 
ррана, прогресивною політ, гра- 
ікою X. Г. Посади. Мексіканська 
еволюція 1910—17 зумовила 

розквіт монументального живопи¬ 
су, пройнятого ідеями нац. та 
соціального визволення; найви¬ 
значніші її майстри — Д. Рівера, 
X. К. Ороско, Д. Сікейрос, X. 
Чавес Морадо, X. ОТорман. Ство¬ 
рена 1937 «Майстерня народної 
графіки» (Л. Мендес, А. Бельт- 
ран, П. О ’Хіггінс, А. Гарсіа Бус¬ 
тос) виступила з антифашист, та 
антиімперіалістичною програмою. 
В сучас. мист. М. розвиваються 
монументальний живопис, графіка, 
скульптура; поширені модерністсь¬ 
кі течії (живописець Р. Тамайо). 

А. М. Кантор. 
Музика. Стародавні жителі М. 
мали своєрідну й багату муз. куль¬ 
туру. Пісні і танці були пов’язані 
з реліг. і культовими обрядами; 
співом і музикою супроводили¬ 
ся трудові' процеси. Муз. інстру¬ 
менти: барабани, брязкальця, дзві¬ 
ночки, ксилофони тощо. На сучас. 
індіан. музиці позначився вплив 
ісп. та креольської муз. культур. 
Найпоширеніші мекс. пісенно-танц. 
форми — сон, харабе, уапанго, ха¬ 
банера; пісенні — кансьйон, кори¬ 
до. Муз. інструменти: гітара та її 
різновиди — гітарон і хараніта; 
скрипка, арфа. Профес. музика 
розвивалася з поч. 16 ст. В 1866 
відкрито консерваторію (з 1877 — 
Нац. консерваторія). Основополож¬ 
ники нац. композиторської школи 
— С. Ревуельтас та К. Чавес (1-а 
пол. 20 ст.). Серед сучас. компози¬ 
торів — Л. Санді, Д. Аяла, Б. 
Галіндо, Р. Альфтер, виконавців — 
диригент Л. Еррера де ла Фуенте, 
скрипаль Г. Шерінг, піаністи К. 
Барахас та М. Т. Кастрільйон, гі¬ 
тарист А. Бріб’єска, співачка X. 
Арая, виконавиця нар. пісень Е. 
Касановас. У Мехіко працюють 
Нац. опера і концертний зал (у 
Палаці красних мистецтв), Нац. 
симф. оркестр та Симф. оркестр 
ун-ту, Нац. консерваторія, Вища 
муз. школа при ун-ті; Академія 
мекс. танцю, трупа Фольклорний 
балет Мексіки. 
Театр. Зародження театру М. тісно 
пов’язане з індіан. реліг. обряда¬ 
ми. В 16 ст. виникли реліг. хри¬ 
стиянські вистави на зразок мо¬ 
раліте. Створювалися театри: «Бу¬ 
динок комедії» (1597), «Колісео» 
(1670), «Нуево Колісео» (1735), 
всі — в Мехіко; театр, колективи 
в Гвадалахарі (1758), Веракрусі 
(1787) та ін. містах, де ставилися 
переважно п’єси ісп. письменни¬ 
ків і грали актори-іспанці. Лише 
з 1-ї пол. 19 ст. під час нац.-виз- 
вольного руху розгорнулася бо¬ 
ротьба за створення нац. театру. В 
1823 відкрився «Театро дель пален- 
ке де лос гальйос» — перший в М. 
театр для народу. Події Мекс. 
революції 1910—17 сприяли по¬ 
глибленню інтересу до нац. куль¬ 
тури, фольклору, з’явилися п’єси 

Брама в Лабна. Культура майя. 

мекс. драматургів Ф. Гамбоа, X. X. 
Руеди, X. X. Гамбоа, М. Давалоса 
та ін. На поч. 20 ст. виник театр 
актриси й режисера В. Фабрегас, 
в якому ставилися твори В. М. 
Діаса Барроса, X. Вільяуррутії та 
ін. В 1923 засн. Спілку драматур¬ 
гів, яка сприяла розвитку нац. 
культури. В кін. 20 — на поч. 
30-х рр. у М. створюються експе¬ 
риментальні трупи — «Улісес», 
«Ор’єнтасьйон», «Театро де аора» 
та ін. Серед театрів Мехіко — 
«Хіменес Руеда», «Інсурхентес», 
Театр для дітей і ляльковий театр 
«Гіньйоль», Нар. театр просто не¬ 
ба та ін. Ставляться п’єси нац. 
драматургів — М. Горостіси, Р. 
Усіглі, Е. Карбальїдо, С. Маганьї, 
Л. Басурто, а також світової кла¬ 
сичної драматургії, в т. ч. М. Го¬ 
голя, А. Чехова та ін. Є Нац. му¬ 
зей театру. 
Кіно. Перший худож. фільм ство¬ 
рено 1905. З 1910 виходять філь- 
ми:«Крик скорботи» (реж. Ф. Аро) 
— про боротьбу М. за незалеж¬ 
ність, короткометражні комедії та 
мелодрами, в 30-х рр.— комер¬ 
ційні муз. кінокартини. В 1931— 
32 група рад. режисерів на чолі 
з С. Ейзенштейном працювала 
в М. над фільмом «Хай живе 
Мексіка!» (не закінчений, відтво¬ 
рений 1979 групою кіномитців під 
керівництвом Г. Александрова). 
В ЗО—40-х рр. у картинах режисе¬ 
рів Е. Гомеса Мурієля, К. На¬ 
варро, Ч. Уруети й особливо 
Е. Фернандеса — «Марія Канде- 
лярія» (1944), «Перлина» (1947), 
«Сільська дівчина» (1949, в рад. 
прокаті — «Мексіканська дівчи¬ 
на») — було відображено соціальні 
конфлікти. В 50—70-х рр. вийшли 
фільми «Корені» (1955, реж. Б. 
Алазракі), «Мокрі спини» (1955, 
реж. А. Галіндо), трилогія про 
нац. героя П. Вілью (реж. І. Род- 
рігес), «Педро Парамо» (1966, 
реж. К. Вело), «Партизанка Вільї» 
(1967, реж. М. Морайте), «Еміліо 
Сапата» (1970), «Каноа» (1976; 
реж. обох — Ф. Касальс), «Страйк 
у Канонеа» (реж. М. Ф. Вйо- 
ланте), «Нікчемні люди» (реж. 
X. Естрада; обидва — 1978), «Дім 
на Півдні» (1975), «Злива» (1978; 
реж. обох — С. Ольхович). Серед 
кіноакторів: М. Фелікс, Д. дель 
Ріо, І. Лопес Тарсо, А. де Кордова. 
В 1946—64 в М. працював ісп. реж. 
Л. Бюнюель («Назарій» та ін.). 
З 1959 в Акапулько щороку прово¬ 
диться Міжнар. кінофестиваль. Іл. 
див. на окр. аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Очерки новой и новейшей истории 
Мексики. 1810—1960. М., 1960; Мекси¬ 
ка. Политика. Зкономика. Культура. 
М., 1968; Альперович М. С. Рожде- 
ние мексиканского государства. М., 
1979; Бороздина А. И. Аграрная ре¬ 
форма в Мексике. М., 1976; Григорье- 
ва 3. К. Иностраннмй капитал в зко- 
номике Мексики. М., 1976; Кутей- 
щикова В. Н. Мексиканский роман. 
М., 1971; Полевой В. М. Искусство 
стран Латинской Америки. М., 1967; 
Кириченко Е. И. Три века искусства 
Латинской Америки. М., 1972; Жа- 
дова Л. А. Монументальная живопись 
Мексики. М., 1965; Мигель М. Пано¬ 
рама мексиканского кино. В кн.: 
Мексика. М., 1968. 

МЕКСІКАНСЬКА експедй- 
ЦІЯ 1861—67 — збройна інтервен¬ 
ція Великобританії, Іспанії та 
Франції в Мексіку з метою пова¬ 
лення бурж.-демократичного уря- 
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Скульптурна голова з 
Паленке. Культура 
майя. 

А. Гомес. Мати проти 
війни. Гравюра на ліно¬ 
леумі. 1952. 

Мексіка. «Каса де Аль- 
феньїке» в Пуеблі. 
Близько 1760—90. 
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ду президента Б. Хуареса і вста¬ 
новлення залежного від європ. д-в 
монархічного режиму. Приводом до 
інтервенції був прийнятий 17.VII 
1861 мене, конгресом закон про 
тимчасове припинення виплат по 
зовн. боргам. У відповідь на це 
в кін. 1861 — на поч. 1862 війська 
трьох д-в висадилися в Мексіці. 
Рішучий опір мексіканського на¬ 
роду та суперечності між інтер¬ 
вентами змусили Великобрита¬ 
нію та Іспанію у квітні 1862 від¬ 
кликати свої війська з Мексіки. 
Але Франція продовжувала ін¬ 
тервенцію. Влітку 1863 франц. 
війська захопили м. Мехіко, а в 
квітні 1864 імператором Мексіки 
було проголошено ставленика На- 
полеона III — Максимі ліана І. 
Кероване патріотичним урядом 
Хуареса, на боротьбу піднялося 
все населення країни. В березні 
1867 франц. інтервенти залишили 
Мексіку. А. А. Стрілко. 
МЕКСІКАНСЬКА ЗАТбКА — 
затока Атлантичного ок. біля пд.- 
сх. берегів Пн. Америки, між пів¬ 
островами Флорі да і Юкатан та 
о. Куба. З Атлантичним ок. сполу¬ 
чена Флорідською, з Карибським 
м.— Юкатанською протоками. 
Площа 1543 тис. км2, глиб, до 
5203 м. За розмірами та гідрологіч¬ 
ним режимом М. з. належить до 
Середземних морів. З М. з. виті¬ 
кає Флорідська течія, що дає по¬ 
чаток Гольфстріму. Промисел ри¬ 
би (оселедці), креветок, устриць, гу¬ 
бок, а також акул. Шельф пн.-зх. 
частини М. з. багатий на нафту. Гол. 
порти: Новий Орлеан (США), Ве- 
ракрус (Мексіка), Гавана (Куба). 
МЕКСІКАНСЬКА КОМУНІС¬ 
ТИЧНА ПАРТІЯ (МКП). Засн. 
24.XI 1919 більшістю членів Мекс. 
соціалістичної партії (ств. у верес¬ 
ні 1919). В 1919 вступила до Ко¬ 
мінтерну. За її ініціативою 1921 
створено Заг. конфедерацію тру¬ 
дящих, 1924 — Антиімперіалістич¬ 
ну лігу Америки, 1926 — Нац. 
сел. лігу. В 1929 під керівництвом 
комуністів засновано Єдину проф¬ 
спілкову конфедерацію Мексіки 
(КСУМ). Того ж року МКП, 
КСУМ, Нац. сел. ліга та деякі 
ін. орг-ції утворили Робітн.-сел. 
блок. У червні 1929 МКП за- 

МЕКСІКАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 
1910—17 років 

Л Основні райони зосередження сип .консти- 
*&гг‘’ туцюналістськоі’арміі та напрями їхнього 
^ руху влітку 1914 р. 

Рух військ ВільІ та Сапати до столиці 
“ “ в листопаді-грудні 1914 р. 

Інтервенція США в Мексіку 

Наступ військ Карранси I відхід армії ВільІ 
---»■ з Мехіко в сіяні 1915 р. 

Страйки в 1915-16 рр. 

Місце засідання Установ- 
I них зборів (грудень 1916р- 

січень 1917 р) І прийняття 
конституції 1917 р. 

Найбільші центри страй¬ 
кового руху 

Штати, охоплені страйковим 
писи рухом наприкінці 1910- на 

1911 р. 

Головні райони селянського 
руху під керівництвом ВільІ 
та Салати 

Пачука 
Міста, зайняті повстанцями 
у травні 1911 р. перед капіту- 
ля цією Діаса 

Контрреволюційні заколоти 
▼ проти уряду Мадеро у трав¬ 

ні 1911 р- лютому 1913 р 

1 ігшмпсіпіс 
2 «ним 

* позначено 

боронено. До 1935 діяла в підпіллі. 
Після легалізації була організато¬ 
ром виступів трудящих, які зму¬ 
сили уряд здійснити ряд прогрес, 
реформ. У серед. 40-х рр. керів¬ 
ництво МКП підпало під вплив 
ревізіоністів, що призвело до внут- 
ріпарт. фракційної боротьби. XIII 
з’їзд (1960) відновив єдність пар¬ 
тії, почав розробку її нової політ, 
лінії. З поч. 60-х рр. МКП діяла 
в напівлегальних умовах. XIV з’їзд 
(1963) прийняв програму і статут 
МКП. XVI з’їзд партії (1973) прий¬ 
няв нову програму, що визначила 
майбутню революцію як демокра¬ 
тичну і соціалістичну, та статут. 
Легальний XVIII з’їзд МКП (тра¬ 
вень 1977) відзначив необхідність 
створення широкого фронту про¬ 
грес. сил у боротьбі за демократич¬ 
ні перетворення в країні. В 1978 
МКП добилася офіц. визнання. 
Брала участь у нарадах комуніс¬ 
тичних і робітн. партій 1957, 1960, 
1969. Чисельність — понад 100 тис. 
чол. (1978). Ген. секретар ЦК — 
А. Мартінес Вердуго (з 1973; 
з 1963 — перший секретар ЦК). 
Друк, органи: ЦО — щотиж. газ. 
«Опосісьйон» («Опозиція», з 1970), 
теоретичний — журн. «Сосіалісмо» 
(«Соціалізм»). А. А. Стрілко. 

МЕКСІКАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 
1910—17 — бурж.-демократична 
революція, спрямована проти кле¬ 
рикально-поміщицького режиму, 
феод, пережитків і гноблення іноз. 
монополій. Почалася в листопаді 
1910 численними повстаннями про¬ 
ти деспотичної диктатури П. Діаса. 
В травні 1911 диктатуру було по¬ 
валено. До влади прийшла нац. 
буржуазія (уряд Ф. І. Мадеро). 
Контрреволюц. заколот реакц. 
кіл країни при підтримці США 
призвів у лютому 1913 до віднов¬ 
лення диктаторського режиму. 
Проти реставрації диктатури ви¬ 
ступили широкі нар. маси. В краї¬ 
ні почалася громадян, війна між 
бурж.-поміщицьким блоком, очоле¬ 
ним В. Каррансою, і революц. се¬ 
лянством, керованим Ф. Вільї і Е. 
Сапата. В серпні 1914 до влади 
прийшов уряд бурж.-поміщицько¬ 
го блоку. В ході М. р. США 
1914, 1916—17 вчинили збройну 
інтервенцію в Мексіку, але за¬ 
знали поразки. Установчі збори 
(грудень 1916 — січень 1917) 
в умовах триваючої збройної бо¬ 
ротьби прийняли бурж.-демокра¬ 
тичну конституцію, що було завер¬ 
шальним етапом революції. Кон¬ 
ституція закріпила владу нац. 
буржуазії, обмежила права іноз. 
монополій. М. р. розчистила шлях 
для розвитку капіталізму, сприяла 
зміцненню суверенітету країни. 
Літ.: Лавров Н. М. Мексиканская ре- 
волюция 1910—1917 гт. М., 1972. 

В. В. Пащук. 

МЕКСІКАНСЬКЕ НАГІР’Я — 
нагір’я на півдні Пн. Америки, в 
межах Мексіки і США. Площа бл. 
1200 тис. км2. Центр, частина М. н. 
— плоскогір’я (Пн. Меса і Центр. 
Меса) заввишки 800—1200 м, 
розчленовані невисокими корот¬ 
кими хребтами. М. н. оточують 
гори: на Зх.— Зх. Сьєрра-Мадре 
(3150 м), на Сх.— Сх. Сьєрра- 
Мадре (4054 м), на Пд.— Попе¬ 
речна, або Вулканічна, Сьєрра з 
вулканами Орісаба, вис. 5700 м 
(найвища вершина М. н.), Попо- 

катепетль, вис. 5452 м, та ін. 
Родовища срібла, свинцю, цинку, 
міді, ртуті, марганцю, заліза, зо¬ 
лота тощо. Рослинність внутр. 
районів напівпустельна і степова, 
поширені кактуси (бл. 500 видів), 
агави та ін. На схилах до вис. 
2000 м — листяні й мішані ліси 
(дуб, платан, магнолії та ін.), хвой 
ні ліси; вище 4000 м — альпійські 
луки. Серед рослин багато ендемі- 
ків (понад 8 тис. видів). М. н. засе¬ 
лене відносно рідко, за винятком ро¬ 
дючих долин і міжгірних улоговин. 
мексікАнці (самоназва — ме- 
хіканое) — нація, основне населен¬ 
ня Мексіки. Живуть також у 
США. Чисельність — 63 млн. чол. 
(1978, оцінка), у т. ч. в США — 
7 млн. чол. Говорять іспан¬ 
ською мовою, в якій багато запози¬ 
чень з різних мов індіанців Мексі¬ 
ки. За релігією більшість М.— 
католики. Мекс. нація сформува¬ 
лася в результаті змішання ісп. 
завойовників 16 ст. і пізніших ісп. 
переселенців з аборигенним ін¬ 
діанським населенням — ацтека¬ 
ми, майя, сапотеками, отомі та 
ін. і незначною мірою з неграми, 
яких ввозили з Африки як рабів. 
У самобутній культурі М. збері¬ 
гаються ісп. та індіанські культур¬ 
ні традиції. Про історію, економі¬ 
ку і культуру М. див. Мексіка. 
МЕКТЕБ (араб. мактаб, букв.— 
місце, де пишуть) — 1) Поч. му¬ 
су льм. школа в країнах Близького 
і Серед. Сходу. Виникла в 7—8 ст. 
2) У народів тюрк, мовної групи, 
що проживають в СРСР, М. наз. 
середня загальноосвітня школа. 
Див. також Медресе. 
М£/ІА ПО М Гідній (Ротропіи$ 
Меіа; рр. н. і см. невід.) — рим. 
географ 1-ї пол. 1 ст. н. е. Родом з 
Іспанії. Автор твору «Про поло¬ 
ження Землі» (43 н. е.), в якому 
узагальнив відомості з географії 
античного світу. М. П. додержу¬ 
вався теорії єдності Світового ок., 
що було важливим досягненням 
античної географії. 
МЕЛАМГН, 1, 3, 5-триаміно-2, 4, 
6-триазин — органічна сполука; 
безбарвні кристали, ґщ, 354° С; 
практично нерозчинний у воді 
та більшості органічних розчинни¬ 
ків. У пром-сті М. добувають 
з диціандіаміду або з сечовини. 
Йде для виготовлення меламіно- 
формальдегідних смол, іонообмін¬ 
них смол, дубильних речовин, гек- 
сахлормеламіну, застосовуваного у 
вироби, барвників і гербіцидів. 
МЕЛАМІНО- ФОРМАЛЬДЕГІД¬ 
НІ СМбЛИ — продукти полікон¬ 
денсації меламіну з формальдегі¬ 
дом. Аморфні речовини білого 
кольору, добре розчиняються у 
воді і не розчиняються в більшості 
органічних розчинників. При під¬ 
вищеній т-рі або у присутності кис¬ 
лих каталізаторів М.-ф. с. тверд¬ 
нуть, утворюючи неплавкі і нероз¬ 
чинні продукти, подібні до ін. амі¬ 
нопластів (до групи яких нале¬ 
жать М.-ф. с.). Застосовують у 
вироби, пластмас, лаків, емалей, 
декоративних шаруватих пласти¬ 
ків тощо. Ю. П. Гетьманчук. 
МЕЛАНЕЗІЙСЬКІ МбВИ — мо 
ви меланезійців. Традиційно їх вва¬ 
жають за групу (чи гілку) малай¬ 
сько-полінезійських мов. Дослі¬ 
джені недостатньо. Багато учених 
серед. 20 ст. не об’єднує М. м. за 
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генеалогічною ознакою. Усього на¬ 
лічується кількасот М. м., з них 
найпоширеніші — фіджійська, мо- 
та, моту. За типологією належать 
до аналітичних мов. У граматич¬ 
ній будові М. м. є риси, спільні з 
мікронезійськими мовами. Писем¬ 
ною з М. м. є фіджійська. 

Ю. X. Сірк. 
МЕЛАНЕЗГЙЦІ — група спорід¬ 
нених народів, корінне населення 
Меланезії. Чисельність — бл. 
1,1 млн. чол. (1978, оцінка). Гово¬ 
рять меланезійськими мовами. 
Формально М.— християни, але у 
них зберігаються значні пережитки 
давніх місц. вірувань. До поч. 
19 ст. М. жили в умовах первісно¬ 
общинного ладу. Цікаві описи по¬ 
буту М. дали В. М. Головній і 
М. М. Миклухо-Маклай. У 19 ст. 
Меланезія була поділена між голл., 
англ. і франц. колонізаторами. 
Работоргівля, обезземелення, жорс¬ 
тока експлуатація призвели до 
значного зменшення чисельності 
М. Осн. заняття — землеробство, 
рибальство, частина працює в про¬ 
мисловості . 
МЕЛАНЕЗІЯ — група островів 
Океанії, в пд.-зх. частині Тихого 
ок. До М. входять д-ви Соломо¬ 
нові Острови, Фіджі, Папуа Нова 
Гвінея, Вануату (див. т. 12, Дода¬ 
ток); володіння Франції—НоваКа- 
ледонія, Зх. Іріан (на Зх. о. Нова 
Гвінея—входить до Індонезії). Заг. 
пл. 956,3 тис. км2, населення понад 
4 млн. чол. Переважає гірський ре¬ 
льєф, заввишки до 5029 м (пік Кар- 
стенс-Топпен на о. Нова Гвінея). 
Багато вулканів, у т. ч. діючих, 
часті землетруси. Клімат еква¬ 
торіальний (на Пн.) і тропічний (на 
Пд.). Поширені вологі тропічні 
ліси з цінними породами дерев 
(хлібне, динне, пальми, сандало¬ 
ве, каучуконоси); в дельтах рік 
та на узбережжях — мангрові за¬ 
рості, болота; у внутр. районах — 
савани. Серед рослин багато ен¬ 
деміків. З тварин живуть кенгуру, 
проєхидна, а також казуари, ліро¬ 
хвіст та ін. Плантації цукр. трости¬ 
ни, кавового дерева, какао, коко¬ 
сової пальми тощо. 
МЕЛАНЖЕВА ТКАНЙНА (від 
франц. теїап^е — суміш) — тка¬ 
нина з однониткової або крученої 
пряжі, виготовленої з різнокольо¬ 
рових бавовняних, вовняних чи 
хімічних волокон. Відрізняється 
від гладкофарбованих або строка- 
тотканих тканин своєрідним кольо¬ 
ровим ефектом, створюваним на 
фоні тканини білими або пофарбо¬ 
ваними волокнами. Найпоширені¬ 
шими М. т. є діагональ, драп 
(драп-меланж), коверкот, сукно 
(сукно-меланж), трико тощо. 
МЕЛАНІЗМ — незвичайне потем¬ 
ніння забарвлення тварин внаслі¬ 
док збільшення у їхніх зовнішніх 
покривах кількості пігментів ме¬ 
ланінів. 
МЕЛАНГНИ [від грец. цєХ(і£ (цєХа- 
уос;) — чорний, темний] — коричне¬ 
ві і чорні пігменти хребетних та 
деяких безхребетних тварин, люди¬ 
ни і рослин. М.—високомолекуляр- 
ні водонерозчинні сполуки, хім. 
структура яких мало вивчена (за¬ 
гальна формула С77Н98ОззМ145). 
Зумовлюють забарвлення шкірних 
покривів та їхніх похідних (волос¬ 
ся, пір’я, луски), сітківки ока, 
кутикули (у комах), шкірки дея¬ 

ких плодів у рослин тощо. Поперед¬ 
ником М. в організмі є амінокисло¬ 
та тирозин. У людини і хребетних 
тварин утворення меланінів пов’я¬ 
зане з діяльністю ендокринних за¬ 
лоз. При деяких гормональних роз¬ 
ладах, іноді під час вагітності або 
під діянням сонячного і ультра¬ 
фіолетового проміння утворення 
М. в шкірі посилюється. Підви¬ 
щення вмісту М. спостерігається 
в деяких бородавках, в окремих 
злоякісних пухлинах {меланоми). 
М. можуть утворюватися також 
при обробці деяких харч, продук¬ 
тів рослинного походження (напр., 
картоплі). Див. також Меланізм. 
МЕЛАНОМА, меланоб ластома 
[від грец. цєлад (ціЛауоб) — чор¬ 
ний, рХаатбд — зародок і буксоца 
— пухлина] — злоякісна пухлина, 
що розвивається з клітин, які 
виробляють пігменти меланіни. 
Природа і виникнення М. остаточ¬ 
но не з’ясовані (травма, гормональ¬ 
на стимуляція тощо). Найчасті¬ 
ше розвивається на шкірі з піг¬ 
ментних або депігментованих ро¬ 
димок, рідше — на слизових обо¬ 
лонках (носоглотки, гортані, стра¬ 
воходу, кишечника та ін.), сітків¬ 
ці та судинній оболонці ока, м’я¬ 
ких мозкових оболонках головно¬ 
го та спинного мозку. М. є однією 
з найзлоякісніших пухлин. Л і - 
кування: хірургічне, промене¬ 
ва терапія, комбіноване. 
МЕЛАНОЦИТОСТИМУЛіЬ- 
ЮЧИЙ ГОРМбН, МСГ, мелано- 
тропін, інтермедин — гормон за¬ 
дньої і проміжної часток гіпофіза. 
За хім.будовою—поліпептид (див. 
Пептиди). Розрізняють а-МСГ 
та різної структури у різних видів 
організмів р-МСГ. МСГ стиму¬ 
лює утворення меланінів у пігмент¬ 
них клітинах — меланоцитах. У 
нижчих хребетних МСГ спричинює 
збільшення розмірів і кількості 
меланоцитів шкіри. У ссавців МСГ 
впливає на забарвлення хутра, 
секреторну функцію сальних за¬ 
лоз тощо. Секреція МСГ регулю¬ 
ється гіпоталамусом. МСГ за¬ 
стосовують для підвищення гостро¬ 
ти зору, поліпшення адаптації 
до темряви, для лікування деяких 
очних хвороб. 
МЕЛАНТЕРЙТ (від грец. цєХ<Ь- 
тєрос; — чорніший) — мінерал кла¬ 
су сульфатів. Ре [504] • 7НгО. 
Сингонія моноклінна. Густ. 1,9. 
Тв. 2. Колір світло-зелений, рідше 
темно-сірий або сірувато-чорний. 
Блиск скляний. М. відомий у сір- 
чаноколчеданних родовищах Іспа¬ 
нії, Швеції та ін. країн. У Рад. 
Союзі значні скупчення М. є в 
РРФСР (на Уралі й у Сибіру), 
на Україні знайдено в Донбасі, 
Прикарпатті і на Закарпатті. М. 
одержують і штучно. Використову¬ 
ють гол. чин. для виготовлення 
фарб та чорнила і в хім. пром-сті. 
МЕЛАНХЛСНИ (грец. МєлаухХас- 
VО^ — одягнені в чорне) — давні 
племена, які жили на Пн. від 
царських скіфів (див. Скіфи). Дав- 
ньогрец. історик Геродот писав, що 
М.— -«народ не скіфський», але 
близький до скіфів за способом 
життя. Вважають, що М. жили на 
середньому Дону. 
Літ.: Рьібаков Б. А. Геродотова Ски- 
фия. М., 1979. 

МЕЯАНХбЯІК (грец. цєХсгухоЛі- 
хб^, від цєХа^ — чорний і хоХті — 

жовч) — 1) Один з чотирьох основ¬ 
них типів темпераменту, якому 
відповідає слабкий гальмівний 
тип нервової системи. Давньо- 
грец. лікар Гіппократ вважав, що 
меланхолічний темперамент визна¬ 
чається перевагою в організмі лю¬ 
дини чорної жовчі (звідси й назва). 
2) Людина, у якої переважає при¬ 
гнічений, сумний настрій. 
МЕЛАНХОЛІЯ (грец. цєХаухоХіа, 
від цєХас — чорний і хоХц — жовч; 
причиною М. давньогрец. лікарі 
вважали отруєння жовчю) — пси¬ 
хічне порушення, що характери¬ 
зується сумним, пригніченим на¬ 
строєм тощо; одна з назв депресії. 
МЕЛАРЕН —гозеро на Пн. Євро¬ 
пи, в межах Швеції. Пл. 1163 км2. 
Глиб, до 64 м. Береги звивисті, 
розчленовані численними затоками 
та бухтами. Багато островів (бл. 
1200). Системою проток і каналів 
сполучений з Балтійським м. Суд¬ 
ноплавство, туризм. На сх. березі 
М.— м. Стокгольм. 
МЕЛВІЛЛ (Мєіуіііє) Герман 
(І.УІІІ 1819, Нью-Йорк — 28.IX 
1891, там же) — амер. письменник. 
В автобіограф, повістях «Тайпі» 
(1846), «Ому» (1847) протиставляв 
первісне життя на лоні природи 
бурж. цивілізації. В романтичній 
сатирі < Марді» (1849) подав широ¬ 
кі філос. узагальнення, пов’язані 
з життям Європи 1848. У філос. 
романі «Мобі Дік, або Білий Кит» 
(1851) в алегоричній формі відоб¬ 
разив боротьбу Добра й Зла. Ав¬ 
тор книг «П’єр» (1852), «Ізраель 
Поттер» (1855), «Шарлатан» (1857), 
повістей «Біллі Бад» (вид. 1924) та 
ін., збірок оповідань, зб. «Вірші 
про війну» (1866, відгук на грома¬ 
дян. війну в СІЛА). 
ТвЛ Укр. перек л.— Біллі Бад, 
формарсовий матрос. «Всесвіт», 1977, 
№ 3; Рос. перек л.— Моби Дик. 
или Бельїй Кит. М., 1967. 
Літ.: Ковалев Ю. В. Герман Мелвилл 
и американский романтизм. Л., 1972. 

А. О. Колибанова. 
МЕЛЕЖ Іван Павлович (8.ІІ 1921. 
с. Глинище, тепер Хвойницького 
р-ну Гом. обл.— 9.VIII 1976, 
Мінськ) — білорус, рад. письмен¬ 
ник, нар. письменник БРСР (з 
1972). Член КПРС з 1940. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Друку¬ 
ватися почав 1939. Зб. оповідань 
«Гарячий серпень» (1948), роман 
«Мінський напрямок» (кн. 1—З, 
1949—52); фронтовий щоденник 
«Перша книга» (1977) — про геро¬ 
їзм рад. людей у битві з фашизмом, 
їх трудовий подвиг у повоєнний 
час. Автор романів «Люди на боло¬ 
ті» (1961) та «Подих грози» (1965), 
які увійшли до «Поліської хроні¬ 
ки» (Ленінська премія, 1972), 
«Завії, грудень» (1976), п’єс, кри¬ 
тичних та публіцистичних творів. 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Збор твора£, т. 1—6. Мінск, 
1969—71; Укр. перекл.-Люди 
на болоті. К., 1963; Подих грози. К., 
1969; Мінський напрямок. К., 1978; 
Рос. перек л.— Дом под солнцем. 
М., 1957; В горах дожди. М., 1966; 
Свидание за городом. М.— Л., 1966; 
Люди на бо лоте.— Дьіхание грозьі. 
М., 1973; Минское направление. М., 
1976. В. Я. Буран. 

МЕЛЕК-ЧЕСМЕНСЬКИЙ КУР¬ 
ГАН — одна з поховальних пам’я¬ 
ток рабовласницької знаті Бос- 
порської держави кін. 4 — поч. 

МЕЛЕК-ЧЕСМЕН' 
СЬКИЙ КУРГАН 

с 1 С" 

І 
!\К 

МН2 
Меламін. 
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МЕЛЕНСЬКИЙ 

А.І.Меленський. Церк- 
ва-ротонда. Флорівсь- 
кий монастир у Києві. 
1824. 

Золоте налуччя з Мелі¬ 
топольського кургану. 

3 ст. до н. е. Розташований у пн. 
частині м. Керчі, на т. з. Глинищі. 
Досліджено 1858. Під курганом 
(заввишки 8 м, діаметр понад 60 м) 
відкрито кам’яний склеп, що скла¬ 
дався з коридора-дромоса (зав¬ 
довжки 9 м) і поховальної камери 
(завдовжки 3,7 м, заввишки ол. 
4 м). Стіни склепу складені з п’я¬ 
ти рядів обтесаних плит, перекри¬ 
тих уступчастим склепінням. По¬ 
ховання в гробниці було пограбо¬ 
ване в давнину; збереглися лише 
рештки скелета дитини, уламки 
посудини і невеликий бронзовий 
браслет з золотим оздобленням. 
МЕЛ ЕНСЬКИЙ Андрій Іванович 
(1766, Москва — 1833, Київ) — 
укр. архітектор, представник 
класицизму. Навчався в Моск¬ 
ві (1775; з 1786 — в Експедиції 
Кремлівського будівництва) та в 
Петербурзі (1787—92) у Дж. Ква- 
ренгі. В 1799—1829 — гол. архі¬ 
тектор Києва і керівник «губернсь¬ 
кої креслярні». Брав участь у ство¬ 
ренні генерального плану Києва 
(1808—09). Відновив ряд споруд на 
Подолі після пожежі 1811, збуду¬ 
вав перший театр (імовірно, 1806), 
ряд особняків, корпус присутст- 
вептос місць (1806—10), будинок 
дворянського зібрання (всі — на 
Печерську), церкву Різдва (1814) — 
всі ' не збереглися; контрактові бу¬ 
динки (1800—01; 1817); пам’ятник 
на честь повернення Києву магде¬ 
бурзького права (1802—08; іл. див. 
до ст. Київ, т. 5, с. 118), церкву- 
ротонду на Аскольдовій могилі 
(1810), новий корпус Київ, акаде¬ 
мії (1824), Воскресенську церкву 
і будинок ігумені у Флорівському 
монастирі (1824); перебудував цер¬ 
кву Миколи Доброго (1800—07), 
дзвіницю Флорівського монастиря 
(1824) та ін. О. П. Силин. 
МЕЛЕНТЬЄВ Лев Олександрович 
(н. 9 (22).ХІІ 1908, Петербург) — 
рад. вчений у галузі енергетики, 
акад. АН СРСР (з 1966), Герой 
Соціалістичної Праці (1969). Член 
КПРС з 1947. Закінчив (1930) 
Ленінгр. політех. ін-т, працював 
у Ленінгр. інженерно-екон. ін-ті, 
в Енергетичному ін-ті АН СРСР. 
У 1960—65 — голова Президії 
Східносибірського філіалу, 1960— 
73 — директор Сибірського енерг. 
ін-ту Сибірського відділення АН 
СРСР. З 1973 — зав. відділом 
Ін-ту високих т-р АН СРСР, з 
1976 — голова Наук, ради АН 
СРСР з комплексних проблем енер¬ 
гетики. Осн. праці — з теоретич¬ 
них основ і методів розвитку енер¬ 
гетики, системних досліджень в 

енергетиці. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
мелЕшкін Михайло Тимофійо- 
вич (6.VIII 1918, с. Давлеканово, 
тепер місто Башк. АРСР — 29.У 
1980, Одеса) — укр. рад. еконо¬ 
міст, чл.-кор. АН УРСР (з 1976). 
Член КПРС з 1951. Закінчив Горь- 
ковський індустріальний ін-т 
(1941). У 1941—57 працював на 
підприємствах, 1957—64 — нач. 
тех. управління Львів, раднаргос- 
пу. З 1964 — заст. директора Ін-ту 
економіки АН УРСР і керівник 
його Львів, відділення, з 1970 — 
керівник Одеськ. відділення цього 
ін-ту, з 1975 — заст. голови Пд. 
наук, центру АН УРСР. Праці з 
проблем підвищення ефективності 
сусп. вироби., економіко-екологіч- 
них питань освоєння морів і Світо¬ 
вого океану. 
МЕЛЕШКО Володимир Іванович 
(н. 26.1 1925, с. Кринички, тепер 
райцентр Дніпроп. обл.) — укр. 
рад. вчений у галузі прокатного 
виробництва, доктор тех. наук 
(з 1973), професор (з 1976). Член 
КПРС з 1946. Закінчив (1947) Дні¬ 
проп. металург, ін-т, працював на 
Дніпровському металург, заводі 
(Дніпродзержинськ). З 1952 — в 
н.-д. Ін-ті чорної металургії. Осн. 
дослідження — з теорії прокатки 
великих зливків, теорії й практики 
гарячої і холодної прокатки тонких 
листів, розробки мастильних ре¬ 
човин для прокатки чорних мета¬ 
лів. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія УРСР, 1970. 
МІЛИХІВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
ГАЗУ — родовище природного го¬ 
рючого газу поблизу с. Мелихівки 
Нововодолазького р-ну Харків, 
обл. УРСР. Пов’язане з похованою 
складкою палеозойського віку. 
Пром. поклади газу — у піскови¬ 
ках верхньокарбонового і нижньо- 
пермського віку. Заг. потужність 
1085 м. Газ метановий (містить 
92% метану). Теплотворна здат¬ 
ність його 8500 ккал/м3. Родовище 
відкрито 1966. М. М. Іванюта. 
МЕЛГЗМИ (грец. цєХюца — піс¬ 
ня, наспів, мелодія) — в музи¬ 
ці невеликі мелодійні прикраси. 
Див. Орнаментика. 
М Ел ІК-ПАШАЄ в Олександр Ша- 
мільович [ 10 (23).Х 1905, Тбілісі — 
18.VI 1964, Москва] — рад. ди¬ 
ригент, нар. арт. СРСР (з 1951). 
В 1930 закінчив Ленінгр. консер¬ 
ваторію. В 1923—31 — диригент 
Тбіліського оперного театру; з 
1931 — диригент, 1953—62 — гол. 
диригент Великого театру СРСР. 
Здійснив оперні вистави: «Шота 
Руставелі» Аракішвілі (1931, Тбі¬ 
лісі), «Черевички» (1941) та «Пі¬ 
кова дама» (1944) Чайковського, 
«Руслан і Людмила» Глинки 
(1948), «Війна і мир» Прокоф’єва 
(1959), «Фальстаф» Верді (1962) 
та ін. Диригував симф. концерта¬ 
ми. Нагороджений 3 орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1942, 1943. 
МЕЛІКЯН Романос Овакімович 
[ 19.IX (1.Х) 1883, Кізляр, тепер 
Даг. АРСР — ЗО. III 1935, Єре¬ 
ван] — вірм. рад. композитор, му¬ 
зично-громадський діяч, хормей¬ 
стер, педагог. У 1910—14 навчався в 
Петерб. консерваторії. В1921 засну¬ 
вав у Єревані муз. студію (з 1923 — 

консерваторія) і хорову капелу. Був 
першим худож. керівником Єре¬ 
ванського театру опери та балету 
(відкритий 1933). Майстер вокаль¬ 
ної лірики, основоположник вірм. 
романсу. Твори: цикли романсів 
«Осінні рядки» (1907—13), «Сма¬ 
рагди» (1918); збірки «Пісні нового 
побуту», «Червоноармійські пісні». 
«Піонерські пісні». 
МЕЛГЛЬЯ — місто на Пн. Марок¬ 
ко. Разом з прилеглою територією 
перебуває під управлінням Іспа¬ 
нії. Порт на узбережжі Середзем¬ 
ного м., вузол автошляхів, заліз¬ 
нична станція, гідроаеропорт. 
77 тис. ж. (1970). Рибальство, пере¬ 
робка риби, судноремонт, вироби, 
буд. матеріалів. М.— одне з старо¬ 
винних торг, міст Середземно¬ 
мор’я. В кін. 15 ст. М. загарбала 
Іспанія. 
МЕЛІОРАТИВНА ГІДРОГЕОЛО¬ 
ГІЯ — прикладна галузь ггдрогео- 
логії, що вивчає гідрогеологічні 
умови стосовно до водних меліора- 
цій. Осн. завдання М. г.— дос¬ 
лідження гідрогеол. процесів та об¬ 
грунтування заходів щодо їх змі¬ 
ни з метою створення сприятливих 
меліоративно-гідрогеол. умов. М. г. 
вивчає питання доцільності попов¬ 
нення нестатку або видалення над¬ 
міру вологи в грунтах, промиван¬ 
ня засолених земель, обводнюван¬ 
ня пасовищ. До її завдань вхо¬ 
дить також складання прогнозів 
зміни умов формування і режиму 
підземних (грунтових) вод; перед¬ 
бачення заходів по регулюванню 
водно-сольового балансу грунтів 
і фіз.-хім. процесів у них. Гідро¬ 
меліоративні заходи здійснюють 
за допомогою впровадження науко¬ 
во обгрунтованих норм і режимів 
зрошування, обводнювання, осу¬ 
шування, планових сівозмін, про¬ 
гресивних способів обробітку грун¬ 
ту, а також експлуатації комплексу 
інженерно-меліоративних споруд. 
На Україні меліоративно-гід¬ 
рогеол. дослідження проводять 
Гідротехніки і меліорації україн¬ 
ський науково-дослідний інсти¬ 
тут, Водного господарства укра¬ 
їнський проектно-розвідувальний і 
науково-дослідний інститут, ла¬ 
бораторія М. г. Київ, ун-ту тощо. 
Літ.: Костяков А. Н., Фаворин Н. Н., 
Аверьянов С. Ф. Влияние ороситель- 
ньіх систем на режим грунтових вод. 
М., 1956; Жернов І. Є. [та ін.]. Ме¬ 
ліоративна гідрогеологія. К., 1972. 

П. Ю. Кущ. 
МЕЛІОРАТИВНЕ — селище місь¬ 
кого типу Новомосковського р-ну 
Дніпроп. обл. УРСР. Залізнична 
станція. 4,6 тис. ж. (1980). 3-ди: 
залізобетонних виробів та рем.- 
мех., будинок побуту. Середня 
школа, амбулаторія. Палац куль¬ 
тури, б-ка. Виникло 1969 у зв’язку 
з буд-вом Дніпро —Донбас каналу. 
МЕЛІОРАТИВНИЙ КАДАСТР- 
систематизоване зведення відо¬ 
мостей про кількісний і якісний 
стан та використання меліоративно¬ 
го земельного фонду певної тери¬ 
торії. Включає технічні, екон. 
та нар.-госп. характеристики зро¬ 
шуваних і осушених земель та ме¬ 
ліоративних систем з визначенням 
їхньої вартості. М. к. складають 
для поліпшення управління вод¬ 
ним г-вом і експлуатації меліо¬ 
ративних систем, оперативного й 
перспективного планування захо- 
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дів щодо вдосконалення й розвит¬ 
ку водогосп. об’єктів. В СРСР 
М. к. складають для кожного ре¬ 
гіону. Див. також Меліорація. 
МЕЛІОРАЦІЯ (лат. шеііогаііо — 
поліпшення, від теїіог — кращий) 
—система організаційно-госп. і тех. 
заходів, спрямованих на докорін¬ 
не поліпшення грунтових, кліма¬ 
тичних та гідрологічних умов зе¬ 
мельних угідь. М. дає можливість 
створити необхідні умови для роз¬ 
витку і росту с.-г. культур, одер¬ 
жання їх гарантованих високих 
врожаїв; є важливим фактором 
інтенсифікації с. г. Широка М. 
земель в СРСР зумовлена при¬ 
родно-кліматичними умовами. В 
СРСР бл. 60% орних земель роз¬ 
міщено в посушливій і напівпосуш- 
ливій зонах, де надійне ведення 
землеробства потребує зрошення. 
Значні масиви земель у нечорно¬ 
земній зоні, зокрема на Поліссі 
та в зх. областях Української РСР, 
терплять від надмірного зволо¬ 
ження. Виділяють три групи М.: 
а)М. надмірно або недо¬ 
статньо зволожених зе¬ 
мель — найбільш поширена. Про¬ 
водять для створення сприятливого 
водного режиму грунту, а також 
його повітряного режиму. Розріз¬ 
няють осушувальні М. (див. Осу¬ 
шення земель) і зрошувальні М. 
(див. Зрошення), б) М. земель 
з несприятливими фі¬ 
зичними і хімічними 
властивостя ми. Здійсню¬ 
ють гідротех. та хім. методами у 
поєднанні з агротех. заходами 
(див. Агролісомеліорація, Хіміч¬ 
на меліорація грунту), в) М. зе¬ 
мель, що руйнуються 
під впливом води або 
вітру. Передбачає систему за¬ 
побіжних заходів проти ерозії 
грунту. В основі цієї М.— тех., 
гідротех. та лісомеліоративні захо¬ 
ди. Травневий пленум ЦК КПРС 
1966 прийняв розраховану на 
тривалий період програму широкої 
М. земель. Здійснення цієї програ¬ 
ми забезпечило розвиток меліора¬ 
тивного будівництва на величезних 
територіях: Голодний і Каршинсь- 
кий степи, землі вздовж Кара¬ 
кумського каналу, нечорноземної 
зони Європ. частини РРФСР, 
Прибалтики, Зх. Сибіру та ін.; на 
Україні — це південні посушливі 
степи, де збудовано або будують¬ 
ся такі зрошувальні системи, як 
Каховська, Краснознам’янська, 
Північно-Кримського каналу, Пів- 
нічно-Рогачицька та ін. Великі 
роботи ведуться також по осу¬ 
шенню надмірно зволожених зе¬ 
мель (вони займають на Україні 
понад 4,5 млн. га). Споруджено 
Ірпінську осушувально-зволожу¬ 
вальну систему, Трубізьку осу¬ 
шувально-обводнювальну систе¬ 
му та ін. осушувальні системи. 
Дальше здійснення програми широ¬ 
кої М. передбачено на п’ятирічку 
1981—85. В основу М. як науки в 
Росії покладено праці (1892—1900) 
В. В. Докучаєва, пов’язані, зокре¬ 
ма, з випробуванням різних спосо¬ 
бів обводнення і лісорозведення 
в степах України. За роки Рад. 
влади в СРСР створена мережа про¬ 
ектних і н.-д. ін-тів з М. 
Зокрема на Україні теоретичні й 
практичні питання розвитку М. 
розробляють Гідротехніки і меліо¬ 

рації український науково-дослід¬ 
ний інститут, Зрошуваного зем¬ 
леробства український науково- 
дослідний інститут, Захисту 
грунтів від ерозії український 
науково-дослідний інститут та ін. 
н.-д. установи й вищі навч. за¬ 
клади, а також Укр. держ. голо¬ 
вний проектно-розвідувальний і 
н.-д. ін-т «Укрдіпроводгосп». Ви¬ 
даються збірники праць. 
Літ. див. до ст. Зрошення, Осушен¬ 
ня земель. Ерозія грунту. 

С. М. Алпатьев. 
МЕЛІОРАЦІЯ КЛІМАТУ —комп- 

лекс заходів, спрямованих на пози¬ 
тивні зміни місцевих кліматичних 
умов у потрібному для людини 
напрямі. Госп. діяльність людини 
має великий вплив на клімат. Ви¬ 
рубування лісів, спорудження 
міст, великих пром. комплексів, 
кар’єрів для відкритих розробок 
корисних копалин, зрошування і 
осушення земель, буд-во гідро¬ 
електростанцій з водосховищами 
тощо спричинюють зміни у сціввід- 
ношенні складових радіаційного 
балансу та теплового балансу ат¬ 
мосфери, стану прозорості атмо¬ 
сфери, що призводить до різнома¬ 
нітних змін клімату. Своєрідний 
мікроклімат формується у вели¬ 
ких містах, де постійно виділяється 
в атмосферу велика кількість пилу, 
газів та тепла і створюються пере¬ 
шкоди для повітряних потоків. У 
зв’язку з цим у великих містах 
підвищується температура, поси¬ 
люється частота й інтенсивність 
туманів, мають місце контрасти у 
розподілі сум атм. опадів між 
центр, і окраїнними районами то¬ 
що. Щоб зменшити негативні на¬ 
слідки впливу на клімат госп. 
діяльності людини, поліпшити йо¬ 
го, зокрема забезпечити кращі 
умови для життя населення у то¬ 
му чи ін. районі, для розвитку 
окремих галузей с. г. тощо, роз¬ 
робляють і впроваджують спе¬ 
ціальні заходи, спрямовані гол. 
чин. на зміни стану земної поверх¬ 
ні (зрошування, осушення, за¬ 
лісення, створення водойм тощо), 
що в свою чергу спричинює зміни 
кліматичних умов приземного ша¬ 
ру повітря у заданому напрямі. 
М. к. включає також заходи по по¬ 
ліпшенню клімату великих міст 
шляхом корекції розподілу пром. 
підприємств, регулювання режи¬ 
му їхньої роботи та спеціалізації, 
раціонального розміщення житл. 
масивів і зелених зон, концентра¬ 
ції висотних споруд у різних ра¬ 
йонах тощо. За су час. рівня роз¬ 
витку науки і техніки М. к. можна 
здійснювати лише на невеликих 
територіях. Поліпшувати клімат 
окремих регіонів можна й шляхом 
регулярного безпосереднього впли¬ 
ву на погодні процеси — розсію¬ 
вання хмар і туманів, викликання 
опадів штучних за допомогою 
спец, реагентів, що їх вносять у 
хмари, а також прискорення танен¬ 
ня льодового і снігового покриву, 
впливаючи на їх альбедо тощо. Пи¬ 
тання М. к. координує Держ. к-т 
СРСР по гідрометеорології і конт¬ 
ролю природного середовища. Див. 
також Антропогенні зміни кліма¬ 
ту, Охорона природи. 

М. І. Щербань. 

МЕЛГСА (Меіізза) — рід рослин 
родини губоцвітих. Багаторічні 

грави. Листки черешкові, яйце¬ 
видні, зарубчастопилчасті, опуше¬ 
ні залозистими волосками. Квітки 
дрібні, двогубі, здебільшого в кіль¬ 
частих суцвіттях. Плід — горішок. 
5 видів, пошир, у Пд. Європі, Ма¬ 
лій, Передній і Серед. Азії, Пн. 
Африці. В СРСР, у т. ч. в УРСР,— 
2 види, з яких М. лі карська, 
або лимонна м’ята (М. 
оШсіпаїіз),— в культурі (іноді ди¬ 
чавіє), ефіроолійна, лікарська, ме¬ 
доносна рослина. Крім України, 
її вирощують на Кавказі та в Се¬ 
ред. Азії. Листки містять ефірну 
олію (0,06—0,08%) з запахом ли¬ 
мона, вітамін С, дубильні речови¬ 
ни, їх використовують у медицині, 
парфюмерії, консервному і лікеро- 
горілчаному виробництві. Насіння 
містить до 20% жирної олії. 
МЕЛІТОПОЛЬ — місто обласного 
підпорядкування Запоріз. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Молочній. 
Залізнична станція. 163 тис. ж. 
(1980). Засн. в кінці 18 ст. як сло¬ 
бода Новоолександрівка, яка 1842 
стала містом та перейменована 
на М. Рад. владу встановлено 20. 
XII 1917 (2.1 1918). У 1901 в М. 
виникла с.-д. орг-ція, 1906 — комі¬ 
тет РСДРП. У період Великої 
Вітчизн. війни був визволений 
від нім.-фашист. загарбників у 
ході Мелітопольської операції 
1943. За роки Рад. влади М. став 
одним із значних пром. і культур, 
центрів області. Провідне місце 
в економіці М. посідає маш.-буд. 
пром-сть, представлена Меліто¬ 
польським моторним заводом, 
з-дами «Автогідроагрегат», < Ав¬ 
токод ьорлит», що входять у за¬ 
поріз. виробниче об’єднання 
«АвтоЗАЗ», виробничим об’єднан¬ 
ням «Мелітопольхолодмаш» (з-ди 
холодильного машинобудування і 
компресорний), з-дами тракторних 
гідроагрегатів, прод. машинобу¬ 
дування виробничого об’єднання 
«Мелітопольпродмаш», верстато- 
буд., «Побутмаш», протипожежно¬ 
го устаткування, «Гідромаш». Ви¬ 
роби. буд. матеріалів. Підприєм¬ 
ства харч, (м’ясний і хлібний ком¬ 
бінати, мол., консервний, оліє- 
екстракційний, пивоварний, лі¬ 
керо-горілчаний і виноробний з-ди) 
та легкої (швейна, трикотажна і 
меблева ф-ки) пром-сті. В М.— 
Мелітопольський інститут ме¬ 
ханізації сільського ^ господарства 
та Мелітопольський педагогічний 
інститут; автомоторний та гідро¬ 
меліорації і механізації с. г. тех¬ 
нікуми, культур.-освітнє, мед. та 
6 профес.-тех. уч-щ, 29 заг.-осв., 
2 муз., художня і спорт, школи; 15 
лік. закладів, у т. ч. 6 лікарень. 
Палац культури, 2 будинки куль¬ 
тури, 10 клубів, 5 кінотеатрів, 94 
6-ки, краєзнавчий музей. Мемо¬ 
ріальний комплекс «Героям Мелі¬ 
тополя» (1967; іл. див. до ст. За¬ 
порізька область, т. 4, с. 205). 
В М. народився рад. кінорежисер 
Г. Н. Чухрай. 
Літ.: Михайлов Б. Д. Мелитополь. 
Днепропетровск, 1978. 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОПЕРА- 
ЦІЯ 1943 — наступальна операція 
під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45, проведена 26.IX—5.XI 
1943 рад. військами Пд. (з 20.X 
1943 — 4-го Укр.) фронту (команд. 
— генерал армії Ф. І. Толбухін). 
Нім.-фашист. командування ство- 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ 1943 

О. Ш. Мелік-Пашаєв. 

Меліса лікарська. 
Верхня і нижня части¬ 
ни рослини. 
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МЕЛІТОПОЛЬ¬ 
СЬКИЙ ІНСТИТУТ 
МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Г. С. Меліхов. 

Е. Мелнгайліс. 

рило в районі р. Молочної міцний 
оборонний рубіж, що мав прикри¬ 
вати підступи до Криму. Рад. 
війська (5-а ударна, 44-а і 2-а 
гвард. армії) гол. удару завдава¬ 
ли ворогові на правому крилі Пд. 
фронту, на лівому крилі удар зав¬ 
давали 28-а і 51-а армії. З перших 
днів наступу бої набрали запекло¬ 
го характеру. 13.X рад. війська 
прорвали ні м.-фашист, оборону 
і підійшли до пд. околиці Меліто¬ 
поля, а 23.Х оволоділи ним. Про¬ 
довжуючи наступ, рад. війська 
визволили всю Пн. Таврію і захо¬ 
пили плацдарм на Перекопі і пд. 
березі Сиваша. М. о. створила 
сприятливі умови для визволення 
пд. частини Правобережної Украї¬ 
ни і Криму. 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИ- 
ТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ сільсько¬ 
го ГОСПОДАРСТВА — вищий 
навчальний заклад у системі М-ва 
с. г. СРСР. Розташований у Мелі¬ 
тополі Запоріз. обл. Засн. 1932 на 
базі с.-г. технікуму й наз. «Заво- 
дом-втузом». У 1936 перейменова¬ 
ний в Ін-т інженерів-механіків с. г. 
3 1944 має теперішню назву. В 
ін-ті (1980) функціонують ф-ти: 
механізації землеробства, електри¬ 
фікації с. г., організації і техноло¬ 
гії ремонту машин та механізації 
тваринництва, заочного навчання, 
а також підготовче відділення. 
При ін-ті — учбово-дослідне г-во 
(4708 га землі, в т. ч. орної — 
4247 га). Навчається 5094 студен¬ 
ти, у т. ч. 2592 заочно. Фонд бі¬ 
бліотеки— понад 300 тис. книжок. 
Ін-т має очну й заочну аспірантуру. 

/. С. Сірий. 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИМ КУРГАН 
— скіфський «царський» курган 
4 ст. до н. е. в м. Мелітополі За¬ 
поріз. обл. Розкопаний 1954. Під 
курганом (заввишки 6 м, діамет¬ 
ром 40 м) було виявлено дві гроб¬ 
ниці. В одній з них були похован¬ 
ня жінок (знатної скіфині та вби¬ 
тої рабині), в другій — знатного 
скіфа. Біля них знайдено бл. 4 
тис. золотих прикрас, у т. ч. то¬ 
рит (налуччя), оздоблений зобра¬ 

МЕЛІТ ОПО ГІЬСЬКА 
НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 

26 вересня—5 листопада 1943 року 
40 0 40 (И 

^І 

Лінія фронту на кінець 2Ь вересня 

Положення радянських військ на 
кінець 26 жовтня 

Напрями ударів радянських військ 

женнями міфологічних сцен з жит¬ 
тя Ахілла, залишки поховальної 
колісниці, 11 амфор, бронзовий 
казан тощо. Речі з М. к. зберіга¬ 
ються в Музеї історичних коштов¬ 
ностей УРСР і Мелітопольському 
краєзнавчому музеї. Іл. с. 446. 
Літ.: Покровская Е. Ф. Мелитополь- 
ский скифский курган. «Вестник древ- 
ней истории», 1955. № 2. 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МОТОР¬ 
НИЙ ЗАВОД — підприємство 
автомоб. пром-сті. Розташований у 
м. Мелітополі Запоріз. обл. Засн. 
1908 як чавуноливарний і маш.- 
буд. з-д. Виготовляв малопотужні 
нафт, двигуни. Робітники з-ду 
брали активну участь у революц. 
русі в Мелітополі, боролися про¬ 
ти контрреволюц. банд та інтер¬ 
вентів під час громадян, війни. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції з-д було націоналізова¬ 
но, він дістав назву «Другий ра¬ 
дянський завод»; 1940 реорганізо¬ 
вано на дизелебудівний з-д, який 
освоїв вироби, нових дизелів віт- 
чизн. конструкції. В 1959 підпри¬ 
ємство перетворено на М. м. з. З-д 
випускає (1980) силові агрегати 
для автомобілів «Запорожець» і 
«Волинь». З 1977 М. м. з. входить 
до складу виробничого об’єднання 
«АвтоЗАЗ». В. К. Понурко. 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЕДАГО- 
ГГЧНИЙ ІНСТИТУТ — вищий 
навч. заклад М-ва освіти УРСР. 
Засн. 1922 як трирічні пед. курси; 
з 1930 — ін-т соціального вихован¬ 
ня, з 1933 — педагогічний. Протя¬ 
гом 1941—43 працював у Ленінаба- 
ді Тадж. РСР. У 1979/80 навч. р. 
в ін-ті було два ф-ти — природничо- 
геогр. і хіміко-біол., на яких нав¬ 
чалося 1687 студентів, зокрема 
607 на заочному відділенні. При 
ін-ті працюють агробіол. та біол. 
станції, б-ка. З часу заснування в 
ін-ті підготовлено 10 030 спеціаліс¬ 
тів (1980). і. Н. Тоцький. 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
— у пд.-зх. частині Запоріз. обл. 
УРСР. Утворений 1930. Площа 
1,8 тис. км2. Нас. 56,9 тис. чол. 
(1980). У районі — 66 населених 
пунктів, підпорядкованих 13 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — м. 
Мелітополь. М. р. розташований 
в межах Причорноморської низо¬ 
вини. Корисні копалини: вапняк, 
глина, пісок. Найбільша річка — 
Молочна. Грунти — пд. чорноземи 
та темно-каштанові солонцюваті 
у комплексі з солонцями. Лежить у 
степовій зоні. У М. р.— Старобер- 
дянський і Радивонівський держ. 
заказники. Осн. пром. і культур, 
центр — місто обл. підпорядку¬ 
вання Мелітополь. Районний ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Мелітополь). С. г. району спе¬ 
ціалізується на вирощуванні зерно¬ 
вих (озима пшениця, ячмінь, овес, 
кукурудза, просо), соняшнику, ово¬ 
чевих і баштанних культур та ви¬ 
роби. молока і м’яса. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 153,0 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 133,3 тис. га, 
сади — 6,9 тис. га. У районі — 
19 колгоспів, 7 радгоспів, Укр. н.-д. 
ін-т зрошуваного садівництва (Ме¬ 
літополь), райсільгосптехніка. За¬ 
лізничні станції: Мелітополь, Фе- 
дорівка, Світлодолинська. Авто¬ 
моб. шляхів — 481 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 464 км. У 
районі — 39 заг.-осв. та 3 муз. 

школи, сільс. профес.-тех. уч-ще; 
50 лік. закладів, у т. ч. 8 лікарень. 
58 будинків культури і клубів, 
53 кіноустановки, 37 б-к. У М. р. 
видається газ. «Серп і молот» 
(з 1923). В. А. Рульєв. 
М Е ЛІХО В Г еоргі й Степанович 
[н. 11 (24). V 1908, Харків] - 
укр. рад. живописець, нар. худож¬ 
ник УРСР (з 1967), чл.-кор. АМ 
СРСР (з 1979). В 1927—33 нав¬ 
чався в Харкові у М. Федорова, 
1935—41 в Київ, худож. ін-ті 
у П. Волокидіна та Ф. Кричевсь- 

Г. С. Меліхов. На рідній Україні. 
1965. 

кого. В роки Великої Вітчизн. 
війни, перебуваючи в діючій ар¬ 
мії, створив цикл фронтових ма¬ 
люнків («Спрага», «Бувалий сол¬ 
дат», «Ось вона, Шпрее», всі— 
1943—45). Твори: «Молодий Та¬ 
рас Шевченко в майстерні К. П. 
Брюллова» (1947), «М. Горький 
на Україні» (1957), «Весна 1945 
року» (1960), «Т. Г. Шевченко і 
Айра Олдрідж» (1963), «Повернен¬ 
ня» (1964), «На рідній Україні» 
(1965), «Ранок» (1967), «Делегати 
1-го з’їзду КП(б)У в Москві» 
(1969), «Гірська дорога» (1971), 
«Бузковий цвіт» (1974), «Портрет 
М. Стельмаха» (1977). Картини 
М. зберігаються в ДМУ ОМ та ін. 
музеях. У 1945—62 викладав у 
Київ, худож. ін-ті. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1948. 
Літ.: Георгій Меліхов. Альбом. К., 
1979. „ 
МЕЛГЧНА ПОЕЗІЯ (грец. деи- 
кбц — супроводжуваний співом) — 
давньогрец. пісенна поезія 7—5 ст. 
до н. е. Мелічні твори — сольні 
й хорові — виконувались під аком¬ 
панемент муз. інструмента. Іноді 
спів супроводився танцями. В од¬ 
ноголосій (монодійній) пісенній лі¬ 
риці знайшли відображення со- 
ціально-політ. відносини і особис¬ 
ті почуття (Алкей, Сапфо, Ана- 
креонт). Хорова меліка оспівува- 



28.5.1916 1 
-БАЖАВ ДЛЯ СКОВАНИХ ВО/Гі. 
БАЖАВШАЯ НСиїАСНИХДОЛЇ 
і РІВНОЇ ПРАВДИ ДЛЯ ВСІХ... 

і тт 
& тад> 
^. 

До ст. Кульчицька О. Л. 

1. Головач. Гравюра на де¬ 

реві. 1940. 

2. Селянське повстання. Лі¬ 

ногравюра. 1930. 
3. І. франко. Ліногравюра. 

1920. 

4. Літо. Кольорова ліногра¬ 

вюра. 1924. 

5. Гуцульська забава. Трип¬ 

тих. Ліногравюра. 1935. 

6. Пейзаж села Гребенів. 

Акварель. 

7. Газда. Ліногравюра. 1935. 
8. Краса України. Ліногра¬ 
вюра. 1949. 



До ст. Мирний Панас. 

I. Панас Мирний та Іван Білик. Поч. 
80-х рр. 19 ст. 2. Панас Мирний 
в редакції полтавського часопису 
«Рідний край». 1907. 3. «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?». Ілюстрація 
художника І. М, філонова. 1954. 
4. «Лихі люди». Ілюстрація худож¬ 
ника О. М. Довгаля. 1955. 5. «Лихо 
давнє й сьогочасне». Ілюстрація 
художника М. І. Іванова. 1955.6. «По¬ 
вія». Ілюстрація художника ф. Т. Глу- 
щука. 1980. 7. «Лимерівна». Сцена 
з вистави трупи М. Кропивницько- 
го. Кінець 80-х рр. У головних ро¬ 
лях — М. Заньковецька і Г. Затирке- 
вич-Карпинська. 8. «Лимерівна». 
Сцена з вистави Харківського драм, 
театру ім. Т. Г. Шевченка. 1952. 
9. «Повія». Сцена з вистави Київ¬ 
ського укр. драм, театру ім. І. фран¬ 
ка. 1968. В гол. ролях — В. Плотни- 
кова і П. Куманченко. 10. «Повія». 
Кадр з кінофільму Київської кіно¬ 
студії ім. О. П. Довженка. 1961. 
II. «Лимерівна». Кадр з кінофільму 
Київської кіностудії їм. О. П. Дов¬ 
женка. 1955. 
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До ст. Латвійська РСР. 

1. На узбережжі Ризької затоки. 2. В долині річки Амата. 3. Рига. Панорама 
міста. 4. Юрмала. Пляж. 5. Плявінська ГЕС ім. В. І. Леніна. 6. Ризький морський 
рибний порт. 7. На конвейєрі Ризького заводу ВЕф. 8. Складання нових ав¬ 

тобусів на головному складальному конвейєрі заводу мікроавтобусів у Єлгаві. 
9. Прядильний цех Даугавпілського заводу хімічного волокна. 10. В одно¬ 

му з цехів Бауского молочного комбінату. 11. Меліоративні роботи проводить 
пересувна механізована колона № 23 в Ризькому районі. 12. Тваринниць¬ 

кий комплекс по відгодівлі свиней у колгоспі «Накотнє» Добельського району. 



До ст. Латвійська РСР. 

1. Пам’ятник латиським червоним стрільцям у 
Ризі. 1971. Скульптор В. К. Алберг, арх. Д. Я. Дріба 
і Г. Р. Лусіс-Грінберг. 
2. Рига. Панорама старої частини міста. 
3. Лієпая. Центр міста. 
4. Кругла башта Турайдського замку в Сігулді. 
1214. 
5. Домський концертний зал у Ризі. 
6. «Мадонна Плеттенберга». Рельєф над північни¬ 
ми воротами Ризького замку. 1525. 

7. Житлові будинки «Три брати» на вулиці Маза 
Пілс у Ризі. 15 і 17 ст. 
8. Я. К. Тільберг. Портрет поета Яна Райніса. 1925. 
9. В. Калнрозе. Осінь в Угалі. 1958. 8, 9 - Держ 
худож. музей Латвійської РСР. Рига. 
10. К. Зале. Портрет Гарібальді. 1918. 
11. Л. Бекер. Таця. 1684. Музей історії міста Риги 
та мореплавства. Рига. 
12. Сцена з опери «Банюта» А. Я. Калніня. Лат¬ 
війський театр опери та балету. 1973. 
13. Кадр з фільму «Вій, вітерець!». Реж. Г. Пієсіс. 
1973. 
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До ст. Литовська РСР. 

1. Краєвид на сході республіки. 
2. Панорама центральної частини Вільнюса. 
3. Каунас. Загальний вид міста. 
4. Будівництво траулера на Клайпедському суднобудівному 
заводі. 
5. В машинному залі Литовської ДРЕС. 
6. Рибний порт м. Клайпеди. 
7. В складальному цеху Вільнюського верстатобудівного за¬ 
воду «Комунарас». 
8. Конвейєр збирання телевізора на Шяуляйському телеві¬ 
зійному заводі. 
9. Технічна лінія по виробництву зшивних килимів на Лент- 
варській килимовій фабриці. 
10. В прядильному цеху бавовняного об’єднання «Трінічяй». 
11. На фермі колгоспу «Ершикес» Паневежського району. 

2 

3 

4 

5 

11 
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До ст. Литовська РСР. 

1. Замок у Каунасі. 13—17 ст. 2. Замок у Тракаї. 2-а пол. 14 — поч. 15 ст. 
3. Костьол Михаїла у Вільнюсі. 16—17 ст. 4. Кафедральний собор у Вільнюсі 
1777—1801. Арх. Л. Стуока-Гуцявічюс. 5. Палац виставок у Вільнюсі. 1967. 
Арх. В. Чеканаускас. 6. Театр опери та балету у Вільнюсі. 1973. Арх. Е. Бу 
чюте. 7. Портрет Міколаса Шимковича. 16 ст.. каунаський художній музей 
ім. М. К. Чюрльоніса. 8. С. А. Красаускас. Ілюстрація до збірки поезій 
Е. Б. Межелайтіса «Людина». Гравюра на дереві. 1962. 9. В. Гячас. Колгосп¬ 
ниця. 1962. Художній музей Литовської РСР. Вільнюс. 10. Н. Галагайте 
Скульптурна група «Юрате і Кастітіс» у Паланзі. Бронза. 1959.11. В. Й. Майо- 
рас. Скульптурна (вхідна) композиція з меморіального ансамблю в Аблінзі 
Дерево. 1972.12. Сцена з вистави «Геркус Мантас» Ю. Грушаса. Вільнюський 
академічний драматичний театр. 13. Кадр з фільму «Ніхто не хотів поми¬ 
рати». Реж. В. Жалакявічюс. 1965. 



До ст. Лисенко М. Г. 

1. Скульптурна група з мемо¬ 
ріального ансамблю Холм Сла¬ 
ви на кладовищі радянських 
воїнів у Львові. Бронза, граніт. 
1958. 

2. Горельєф «У катівнях фа¬ 
шизму». фрагмент. Гіпс. 1935. 

3. Т. Г. Шевченко. Гіпс. 1954. 
Державний музей українського 
образотворчого мистецтва в 
Києві. 
4. Портрет народного артиста 
СРСР І. О. Мар’яненка. Піско¬ 
вик. 1962-63. 

5. Вірність, фрагмент. Гіпс. 
1947. 

6. М. О. Щорс. Бронза. 1950. 

7. За владу Рад! Гіпс. 1956—57. 

8. Олеко Дундич. Металосплав. 
1949. Державний музей україн¬ 
ського образотворчого мис¬ 
тецтва в Києві. 
9. О. С. Пушкін і А. Міцкевич. 
Гіпс. 1951. 
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До ст. Лисенко М. В. 

1. М. В. Лисенко. 1861. 
2. Учасники першої аматор¬ 
ської вистави опери «Різдвя¬ 
на ніч» М. В. Лисенка. Київ. 
1878. 3. Сцена з опери «Утоп¬ 
лена» М. В. Лисенка. Театр 
Миколи Садовського. Київ. 
4. М. В. Лисенко з хором у 
Полтаві 1899. 5. Афіша кон¬ 
церту, влаштованого М. В. Ли- 
сенком, за участю кобзаря 
О. М. Вересая. Петербург. 
1875. 6. М. В. Лисенко серед 
викладачів та учнів Музично- 
драматичної школи. Київ. 
1§10. Сцени з опер М. В. Ли¬ 
сенка. 7. «Наталка Полтавка». 
Львівський театр опери та 
балету імені І. Я. франка. 
1950.8. «Тарас Бульба». 1955. 
9. «Зима і Весна». 1956. 
10. «Енеїда». 1959. 8, 9 і 10 — 
у Київському театрі опери та 
балету імені Т. Г. Шевченка. 





До ст. Курорти. 

.1. Санаторій «Україна». Місхор. 
2. Санаторії «Кристал» і «Алмаз». Трускавець. 
3. Курорт Друскінінкай. Литовська РСР. 

4. Будинок відпочинку «фрегат». Бердянськ. 

5. Санаторій «Поляна». Закарпаття. 

6. Санаторій «Шахтар». Цхалтубо. 

7. Санаторій «Карпати». Закарпаття. 

8. Інтер’єр санаторію «Донбас». Пд. берег Криму. 
9. Санаторій «Пікет». Кисловодськ. 

10. Смуга санаторних пляжів. Місхор. 
11. Пансіонат «Жовтень». Конча-Заспа, Київ¬ 
ська обл. 

12. Міжколгоспний санаторій. Соснівка, Черка¬ 
ська область. 



До ст. Львів. 

1. Площа Адама Міцкевича. 
2. Церква Миколи. 13 — початок 19 ст. 
3. Каплиця Боїмів. 1606—15. 
4. Вид Львова. В центрі — площа Ринок. 
5. Ансамбль Бернардинського монастиря. 17 ст. 
6. Успенська церква. Арх. П. Римлянин і В. Купинос. 
1629. Інтер’єр. 
7. Королівський арсенал. 1-а пол. 17 ст. На перед¬ 
ньому плані — пам’ятник Івану федорову. 1978. 

Скульптори В. Н. Борисенко і В. М. Подольський. 
Арх. А. Д. Консулов. 
8. Театр опери та балету імені І. франка. Арх. 3. Гор- 
голевський. 1897—1900. 
9. Монумент Слави Радянської Армії. Скульптори 
Д. П. Крвавич, Е. П. Мисько, Я. М. Мотика і О. П. Гїи- 
рожков, арх. М. Д. Вендзилович і А. С. Огранович. 
10. Комплекс Політехнічного інституту. 1964—72. Арх. 
Р. Н. Липка, П. П. Мар’єв, Р. П. Юхтовський та ін. 
11. Житловий масив «Сріблястий». Арх. 3. В. Підліс¬ 
ний, Л. Д. Нивіна і С. М. Земянкін. 19/0-і рр. 
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До ст. Литво художнє. 1. Скіфське бронзове литво. Північна Європа. 
2-е тис. до н. е. 2. Панікадило (хорос). Київська Русь. Бронза. 11—12 ст. 
Київський історичний музей. 3. Келих Львівського цеху лимарів. Оло¬ 
во. 1810. Львівський музей етнографії та художнього промислу. 4. Ста¬ 
туя Сі Ванму, богині довголіття. Китай. Бронза. 15—16 ст. Київський 
музей західного та східного мистецтва. 5. Цеховий знак (ціха) львів¬ 
ського столярно-бондарного цеху. Бронза. 1635. 6. Гармата з міста 
Глухова Сумської обл. Бронза. 1713. 7. М. Анг’є. Статуетка Амфітріта. 
Франція. Бронза. 17 ст. 8. Є. О. Лансере. Святослав. Бронза. 2-а пол. 

19 ст. Державний Російський музей у Ленінграді. 9. Майстер Олексій 
Іванович. Дзвін Полуботка. 1/20. 10. Грифон. Деталь набережної 
Неви. Ленінград. 19 ст. 11. Каламар. Україна. 17 ст. 12. Садова огорожа 
біля будинку № 57 по вулиці Володимирській. Київ. Чавун. 50-і рр. 
19 ст. 13. Канделябр. Україна. 18 ст. Львівський музей етнографії та 
художнього промислу. 14. Вентиляційна решітка на станції «Київська - 
кільцева» Московського метрополітену імені В. І. Леніна. 1954. 
15. І. П. Кавалерідзе. Григорій Сковорода. Бронза. 1944. 16. М. Г. Гре- 
чина. Деталь огорожі Центрального стадіону в Києві. Чавун. 1937-41. 



1 

1. Краєвид у центральній частині країни. 2. На плантації 
агави. 3. Сільський базар. На задньому плані — вулкан 
Попокатепетль. 4. Панорама Мехіко. 5. Металургійний 
комплекс у місті Монклова. 6. Нафтопереробний завод 
у місті Мінатітлан. 7. Церква Санта-Марія де Окотлан 
поблизу Тласкали. Близько 1745—60. 8. Будинок Секрета¬ 
ріату гідравлічних ресурсів у Мехіко. 1950-51. Арх. 
М. Пані і Е. дель Мораль. 9. Будинок Міністерства шля¬ 
хів, зв’язку й громадських робіт у Мехіко. 1954. Арх. 
К. Ласо, А. Перес Паласіос і Р. Качо. 10. X. М. Естрада. 
Портрет Е. Мартінес Негрете. ЗО—40-і рр. 19 ст. Палац 
красних мистецтв. Мехіко. 11. Д. Рівера. Сільська школа. 
Фреска в Секретаріаті народної освіти в Мехіко. 1923—29. 
12. Д. Сікейрос. Рельєф на будинку ректорату в Універ¬ 
ситетському містечку в Мехіко. 1952—54. 13. Мексі- 
канський танець. 

13 



До ст. Меблі. 

Зразки українських меб¬ 
лів. 1. їдальня «Каш¬ 
тан». Мукачівський лі¬ 
сокомбінат. 1978.2. Стін¬ 
ка «Рута». Чернівецька 
меблева фабрика. 1979. 
3. Спальня «Рута». Бе- 
регометський лісоком¬ 
бінат Чернівецької обл. 
1980. 4. Набір м’яких 
меблів «Самоцвіт». Дро¬ 
гобицький меблевий 
комбінат. 1979. 5. Ком¬ 
плект дитячих меблів 
«Метелик». Львівський 
фанерний комбінат. 
1980. 1—5 — за проек¬ 
тами ін-ту «Укрдіпро- 
меблі». 6. фрагмент ін¬ 
тер’єру ресторану «Віт¬ 
ряк» з обладнанням та 
меблями. Київ. 1967. 7. 
Набір меблів з лози. 
Боромлянська лозово- 
меблева фабрика. Сум¬ 
ська обл. 1980. 8. Набір 
меблів для кухні. Об’єд¬ 
нання «Броваримеблі». 
1978. 



До ст. Меморіальні споруди. 

1. Монумент на честь оборони Ленінграда в 1941—43. Скульп¬ 
тор М. Анікушин. 2. Пам’ятник-ансамбль героям Сталін- 
градської битви. Волгоград. Скульптор Є. Вучетич; арх. 
Я. Бєлопольський. 1967. 3. Меморіал на честь 28 героів- 
панфіловців у Дубосєково Моск. обл. Скульптори М. Лю- 
бимов, О. Постал і В. федоров. 1975. 4. Меморіал пам’яті 
жертв фашизму в Саласпілсі. Латв. РСР. Скульптори Л. Бу- 
ковський, Я. Зарінь і О. Скарайніс. 1967. 5. Меморіал у Ха¬ 
тині. Білорус. РСР. Скульптор С. Селіханов. 1968-69. 6. Пам’¬ 
ятник-ансамбль Садріддіну Айні в Душанбе. Скульптор 
0. Ельдаров. 1978. 7. Пам’ятник на честь 30-річчя перемоги 
над фашистською Німеччиною в Марнеулі. Груз. РСР. 
Скульптор М. Бердзенішвілі. 1975. 8. Пам’ятник угорським 
громадянам — в’язням фашистського концтабору в Маутгау- 
зені. Скульптор А. Макріс. 1956—65. 9. Пам’ятник Шльон¬ 
ським повстанцям у Катовіцах. ПНР. Скульптор. Г. Земла. 
10. Надгробок С. С. Волконській. Скульптор І. Мартос. 
1782. ДТГ. 11. Пантеон у Парижі. Арх. Ж. Ж. Суфло. 1758— 
90. 12. Гробниця Роксолани, дружини Сулеймана II, в Стам¬ 
булі. 16 ст. 



1 

2 

З 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

До ст. Меморіальні споруди. 

1. Мелік-Чесменський курган у Пантікапеї. 4— 
З ст. до н. е. 2. Пам’ятник «Козацькі могили» під 
с. Берестечком Ровен. обл. Арх. В. Максимов. 
1912—14. 3. Надгробок на Личаківському кла¬ 
довищі у Львові. Скульптор А. Шімзер. 1-а пол. 
19 ст. 4. Пам’ятник героям Великого Жовтня в 
Києві. Арх. В. Онащенко. 1927. Арх. 3. Чечик. 
1948. 5. Пам’ятник учасникам Хотинського пов¬ 
стання 1919 в м. Хотині Чернів. обл. Скульптори 
В. Борисенко і В. Подольський. 1977. 6. Меморі¬ 
ал молодогвардійцям у Краснодоні. Арх. 
В. Смирнов. 1967. 7. Пам’ятник Солдатської сла¬ 
ви в Полтаві. Скульптор Е. Кунцевич. 1969. 

8. Монумент героїчному подвигові політпраців- 
ників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-45 
поблизу Ворошиловграда. Скульптор І. Чумак 
1980. 9. Пам’ятник борцям проти фашизму в 
м. Корюківці Черніг. обл. Скульптор І. Коло- 
мієць. 1977. 10. Меморіал радянським громадя 
нам, які загинули під час Великої Вітчизняної 
війни 1941—45 у Харкові. Скульптори В. Агіба- 
лов, М. Овсянкін і Я. Рик. 1977. 11. Пам’ятник 
В. Порику в Енен-Льєтарі у франції. Скульптори 
В. Зноба і Г. Кальченко. 1967. 12. Меморіал 
жертвам фашизму в м. Володимирі-Волинсько- 
му. Скульптори ф. Бриж і Е. Дзиндра. 1966. 
13. Меморіал жертвам фашизму в с. Кортелісах 
Волин. обл. Скульптори О. і М. Олійники. 1980 



449 
ла богів і героїв; найвищого розкві¬ 
ту досягла в одах ГГіндара. 

Г. Ф. Семенюк. 
МЕЛЛЕР Вадим Георгійович 
[13 (26).IV 1884, Петербург — 
4.У 1962, Київ] — укр. рад. теат¬ 
ральний художник, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1942). Член КПРС 
з 1952. В 1908 закінчив юрид. ф-т 
Київ, ун-ту, відвідував Київ, ху- 
дож. школу (1903—05), закінчив 
мюнхенську АМ 1912, навчався у 
«Вільних майстернях» у Парижі 
(1912—14). Працював у галузі 
станкового та монументального жи¬ 
вопису, книжкової графіки. З 
1920 — в Першому театрі Україн¬ 
ської Радянської Республіки ім. 
Шевченка (Київ), 1922—46 — в 
Харків, укр. драм, театрі їм. 
Т. Г. Шевченка (до 1935 — <Бе- 
резільь), на сцені якого оформив 
вистави «Джіммі Хіггіно Л. Кур- 
баса за Е. Сінклером (1923), «Дик¬ 
татура» Микитенка (1930), «Тет- 
нулд» Ш. Дадіані (1932), «Богдан 
Хмельницький» (1939), «Фронт» 
(1942) Корнійчука та ін. В 1953— 
59 М. працював у Київ. укр. драм, 
театрі ім. І. Франка [«Вишневий 
сад» Чехова (1946), «Король Лір» 
Шекспіра (1959), «Фауст і смерть» 
Левади (1961Я Оформив також 
кінофільми «Вендета», «Макдо- 
нальд» (обидва — 1925), «Арсе¬ 
нальні» (1926). Викладав у Київ, 
худож. ін-ті (1919—26), макет¬ 
ній майстерні театру «Березіль» 
(1922—26). Нагороджений ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани». 
Літ.: Кучеренко 3. В. Вадим Меллер. 
К., 1975. 3. В. Кучеренко. 

МЕЛЛЕР (Маллер; Миііег) Гер- 
мав Джозеф (21.XII 1890, Нью- 
Йорк — 5.1 V 1967, Індіанаполіс, 
шт. Індіана) — амер. генетик. За¬ 
кінчив (1910) Колумбійський ун-т. 
У 1925—32 — професор ун-ту 
агг. Техас. В 1933—37 — співро¬ 
бітник Ін-ту генетики АН СРСР у 
Москві; 1937—40 вів курс ге¬ 
нетики в Едінбурзькому ун-ті 
(Шотландія). З 1945 — професор 
ун-ту штату Індіана. Один з 
учасників розробки хромосомної 
теорії спадковості. В дослідах по 
опроміненню дрозофіл рентгенів¬ 
ським промінням вперше довів 
можливість штучного спричиню¬ 
вання мутацій, чим спростував 
ідеалістичну концепцію (Веисма- 
на, Де Фріза та ін.), за якою спад¬ 
кові зміни організмів спричиню¬ 
ються якимись внутр. (нематері¬ 
альними) силами живого. Ці до¬ 
сліди лягли в основу створення ра¬ 
діаційної генетики. Нобелівська 
премія, 1946. 
мЕллони — одна з найбільших 
фінансово-монополістичних груп 
США. Див. Бостонська група — 
Меллони. 
МЕЛНГАЙЛІС Еміліє (3 (15). II 
1874. І гате, тепер Ризького р-ну — 
20.ХІІ 1954, Рига] — латиє. рад. 
композитор і фольклорист, нар. 
арт. Латв. РСР (з 1945). В 1901 
закінчив Петерб. консерваторію 
(клас композиції М. Римського- 
Корсакова). В 1911—13 — дири¬ 
гент Днів пісень у Ризі, один з ор¬ 
ганізаторів (1926—38 — гол. дири¬ 
гент) латис. свят пісні і засновників 
Об’єднання латис. композиторів 
4923). В 1944—54 — професор 
Латв. консерваторії. М.— майстер 

хорової пісні, збирач латис. нар. 
мелодій (опублікував бл. 4500 пі¬ 
сень). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 
МЕЛОДЕКЛАМАЦІЯ (від грец. 
цбХос; — пісня, наспів і деклама¬ 
ція) — читання віршів, ритмічної 
прози з музичним (найчастіше — 
фортепіанним) супроводом. М. 
застосовувалась в операх і драма¬ 
тичних п’єсах. Як концертний 
жанр склалася в кінці 18 ст. 
(переважно використовувалися 
тексти баладного характеру). В 
Росії та на Україні М. пошири¬ 
лась з 70-х рр. 19 ст. М. писали 
композитори А. Аренський (на 
вірші в прозі І. Тургенєва), 
К. Стеценко («Над колискою», 
«Сосна» на вірші О. Олеся) та ін. 
До М. звертаються і рад. митці. 
МЕЛОДИКА — 1) Вчення про ме¬ 
лодію. 2) Мелодичні особливості 
твору, творчості композитора, тво¬ 
рів тієї чи ін. композиторської 
школи, галузі нар. муз. ми¬ 
стецтва. 
МЕЛОДИКА ВГРША — інтона¬ 
ційна організація вірша, відтво¬ 
рення (в уяві чи вголос) емоційно¬ 
го темпоритму, закладеного в 
структурі твору. М. в.— один із 
стильових засобів віршованої мо¬ 
ви, який посилює емоційно-смис¬ 
лові відтінки поетичного образу. 
М. в. відіграє важливу роль у 
композиційній організації поетич¬ 
ного твору. Схематично розрізня¬ 
ють три типи інтонування вірша: 
декламативний, наспівний, роз¬ 
мовний. До елементів мелодики 
укр. і рос. вірша належать систе¬ 
ма питань і окликів, рима, асонансе 
синтаксичні фігури (повтори. 
анафора), градація тощо. 
Літ.: Зйхенбаум Б. М. Мелодика рус- 
ского лирического стиха. Пг., 1922; 
Жирмунский В. М. Мелодика стиха. 
В кн.с Теория яитературн. Поатика. 
Стилистика. Л., 1977; Фролова К. П. 
Розвиток образної свідомості в укра¬ 
їнській ліриці. Дніпропетровськ. 1970. 

К. П. Фролова. 
МЕЛбДИКА МбВИ — один із 
складників інтонації. М. м.— це 
зміни висоти осн. тону голосу (зни¬ 
ження й підвищення) в процесі 
мовлення. Зображують їх графіч¬ 
но як криві, що становлять мело¬ 
дичний контур мовлення. При 
цьому розрізняють діапазон (тоб¬ 
то мінім, і максим, значення осн. 
частоти в межах досліджуваного 
відрізка усного мовлення) й інтер¬ 
вал (різниця між частотою ниж¬ 
ньої і верхньої точок мелодичної 
кривої). М. м. виконує синтаксич¬ 
ну та емоційну функції. 

Н. 1. Тоцька. 
МЕЛОДІЯ (грец. цєАоїбіа — спів, 
пісня, наспів, мелодія) — один з 
основних елементів музики; одно¬ 
голосно виражена муз. думка, що 
являє собою послідовність звуків 
різної висоти, упорядкованих згід¬ 
но з певно визначеними тональ¬ 
ними, метроритмічними і формаль¬ 
ними принципами. В муз. творі М. 
може існувати самостійно (одно¬ 
голоса М., монодія), разом з ін. 
компонентами фактури становити 
акордово-гармонічну основу тво¬ 
ру (гомофонія), сполучатись з ін¬ 
шою або кількома ін. мелодични¬ 
ми лініями (поліфонія). В одно¬ 
голоссі М. охоплює все муз. 
ціле, в багатоголоссі становить 
один, хоч і найважливіший еле¬ 

мент муз. тканини. Як у поліфо¬ 
нічній, так і в гомофонній музиці 
М.— основна музична думка, що 
виділяється серед інших компонен¬ 
тів і відіграє роль провідної теми. 
Літ.е Колесса Ф. Наверстованє і 
характеристичні признаки українсь¬ 
ких народних мелодій. «Записки Нау¬ 
кового товариства імені Шевченка», 
1918, т. 126—1275 Асафьев Б. В. Ре- 
чевая интонация. М.— Л., 1965: 
Мазель Л. А. О мелодии. М., 1952? 
Папуш М. II. К анализу понятия мело¬ 
дии. В кн.» Музнкальное искусство и 
наука; в. 2. М.. 1973 

Л. З. Мазепа. 

МЕЛОДРАМА (від грец. ц6Хо£ — 
пісня і драма) — 1) В 17— 
18 ст. у Франції й Італії — те ж 
саме, що й опера. 2) 3 серед. 
18 ст.— муз. драм, твір, в якому 
діалоги й монологи дійових осіб 
супроводились музикою («Пігма- 
ліон» Ж. Ж. Руссо, 1762; «Ор- 
фей» Є. Фоміна, текст Я. Б. Княж¬ 
ні на, 1792, та ін.). 3) Різновид 
європ. драми 19 ст., характерними 
рисами якої були відверта мораль¬ 
но-дидактична тенденція, гостра 
інтрига, гіперболізоване зображен¬ 
ня пристрастей, прямолінійний по¬ 
діл героїв на «добрих» і «злих». 
Як жанр драматургії бере початок 
у міщанській драмі. Особливо 
популярною була в часи Вели¬ 
кої франц. революції 1789—94. 
В цей час М. мала антифеод. і 
антиклерикальну спрямованість 
(Ж. Монвель «Монастирські жерт- 
ви», 1791). Пізніше перетворилась 
на типово бур ж. жанр, пройнятий 
вихвалянням існуючого ладу. В 
20—40-х рр. 19 ст., в період заго¬ 
стрення класових суперечностей, М. 
знову виражала ідеї дрібнобурж. і 
демократичних кіл (Ф. Піа — 
«Розбійник і філософ», 1834; «Па¬ 
ризький ганчірник», 1847). Згодом 
виродилася в жанр міщансько- 
сентиментальних п’єс, що оберігали 
бурж. «доброчинність» (деякі тво¬ 
ри Е. Скріба, де Курсель). В 
Росії М. з’явилась у 20-х рр. 19 ст. 
і була пройнята монархічними тен¬ 
денціями (п’єси Н. Кукольника, 
М. Полевого). В укр. л-рі 2-ї 
пол. 19 ст. побутово-етногр. М. 
писали 1. Гушалевич («Підгоря¬ 
ни»), С. Воробкевич («Гнат Приб¬ 
луда»), О. Суходольський («Пом¬ 
ста, або Загублена доля») та бага¬ 
то ін. Елементи М. наявні в дея¬ 
ких п’єсах М. Стариць кого («Ци¬ 
ганка Аза» ) і М. Кропивницького 
(«Дай серцю волю, заведе в нево¬ 
лю»). 
За несмак і примітивізм, повер¬ 
ховість характерів і змісту, при¬ 
таманні гіршим зразкам М., її 
гостро критикували з позицій ре¬ 
алізму М. Гоголь, В. Бєлінський, 
М. Щепкін у Росії, 1. Франко, 
І. Карпенко-ІСарий, П. Саксаган- 
ський — на Україні. В су час. кри¬ 
тиці мелодраматичними інколи наз. 
п’єси, в яких глибина соціально- 
етичних конфліктів підмінюється 
поверховим зіткненням банальних 
пристрастей. Р. Т. Гром'як. 
МЕЛОС (грец. цбХос; — пісня, ме¬ 
лодія) — узагальнене визначення 
мелодійної, пісенної основи в му¬ 
зиці. 
МЕЛЯСА (ф ранц. шеіаззе) — від¬ 
ходи цукробурякового виробницт¬ 
ва; темна, сиропоподібна рідина 
зі специфічним запахом. Застосо¬ 
вують у годівлі с.-г. тварин. М. 

МЕЛЯСА 

В. Г. Меллер. 

В. І . Меллер. # Ескізи 
костюмів Тура і графа 
Альмавіви до вистав 
« Богдан Хмельницький» 
О. Корнійчука (1939) 
та «Весілля фігаро» 
П. О. Бомарше (1920). 
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МЕЛЬБУРН 

Ж. Мельс. 

Ж. О. Мельников. 

Мельбурн. 
Панорама міста. 

містить (у %): 58—60 вуглеводів 
(переважно цукрів), 20—25 води, 
бл. 9 азотистих і 7—10 мінераль¬ 
них речовин. В 1 кг М. 0,77 корм, 
од. і 45 г перетравного протеїну. 
М. використовують для здобрю¬ 
вання грубих кормів (солом’яна 
січка, полова), що підвищує їх 
поїдання і смакові якості. У вели¬ 
ких кількостях М. спричинює у 
тварин розлад травлення. Як зв’я¬ 
зуючий інгредієнт М. використо- 
вують при вироби, брикетів кормо¬ 
вих. М. входить до складу ком¬ 
бікормів. 
МЕЛЬБУРН — місто на Пд. Ав¬ 
стралії, адм. ц. штату Вікторія. 
Розташований на березі заі. Порт- 
Філліп, у гирлі р. Ярри. Найбіль¬ 
ший мор. порт країни, вузол з-ць, 
автошляхів та повітр. сполучень 
(аеропорти Ессендон і Мураббін). 
2,7 млн. ж. (1976). Значний пром., 
юрг.-фінанс. і культур, центр 
Австралії. Гол. галузь пром-сті — 
маш.-буд. (суднобудування і суд¬ 
норемонт, автоскладання, автомо- 
біле- і верстатобудування, елект- 
ротех., с.-г. машинобудування). 
Підприємства воєнної, хім., нафто¬ 
переробної, взут., текст., харч, 
пром-сті. В районі М.— добуван¬ 
ня бурого вугілля. Ун-т (засн. 
1854). консерваторія. Б-ка штату 
Вікторія. Музеї: Нац. галерея 
Вікторії (мистецтво Європи, Азії 
та Австралії), Нац. музей Вікторії 
(мистецтво аборигенів), сучас. ав- 
страл. мистецтва, природничої істо¬ 
рії. Обсерваторія, ботанічний сад. 
У М. 1956 проходили XVI Олім¬ 
пійські ігри. З 1837 М. регулярно 
забудовується. Серед споруд — 
собори Сент-Джеймс (1841, арх. 
Р. Рассел) і Сент-Пол (1880, арх. 
У. Баттерфлай), Королівський гос¬ 
піталь (1942, арх. Стівенсон і 
Тернер), олімпійський комплекс 
(50-і рр. 20 ст., арх. Г. Зайдлер). 
Засн. у 30-х рр. 19 ст.; 1901—27 — 
столиця Австралії. 
МЕЛЬГУНбВСЬКИЙ КУРГАН, 
Литий курган — курган 1-ї пол. 
6 ст. до н. е. біля с. Кучерівки Зна- 
м’янського р-ну Кіровогр. обл. 
Розкопали його 1763 за дорученням 
губернатора Новоросійської губ. 
О. П. Мельгунова (звідси й назва). 
В кургані було виявлено багате по¬ 
ховання одного з вождів скіф¬ 
ських племен. Знайдено зброю 
(бронзові наконечники стріл, заліз¬ 
ний меч у золотих піхвах, оздобле¬ 
ний зображеннями урартського та 
ассірійського стилю) і різні прикра¬ 

си (золоті діадеми, срібні оздоби 
тощо). Речі з М. к. (зберігаються 
в Ермітажі) свідчать про зв’язки 
тогочасного населення лісостепово¬ 
го Правобережжя Дніпра з краї¬ 
нами Передньої Азії. 
Літ.: Придик К. Мельгуновский клад 
1763 года СПБ, 1911. 
МЕЛЬ€ (Мезііег) Жан (15. VI 
1664, Мазерні — між 28.VI і 
6.VII 1729, Етрепіньї) — франц. 
філософ-матеріаліст, атеїст, уто¬ 
пічний комуніст. Священик. У 
своєму гворі «Заповіт» (опубл. 
1864) дав гостру критику сусп. 
відносин тодішньої Франції. Гол. 
сусп. злом вважав майнову нерів¬ 
ність. Ідеальне суспільство, за 
М.,— це сукупність комун, де 
панує сусп. власність, усі члени 
займаються корисною працею, а 
керівництво належить най досвід¬ 
ченішим. Шлях до цього вбачав 
в освіті народу, його об’єднанні й 
революції. М. рішуче засуджував 
релігію. У філософії стверджував 
вічність і нестворимість матерії, 
матеріальну єдність світу, критику¬ 
вав метафізику Р. Декарта, іде¬ 
алізм Н. Мальбранша та ін. Фі- 
лос. погляди М. вплинули на 
формування світогляду франд. 
матеріалістів 18 ст. 
МЕЛЬКАРТ (фінікійське, букв.— 
цар міста) — у релігії й міфології 
фінікійців та ін. народів Близько¬ 
го Сходу бог Сонця й родючості. 
Його вважали покровителем Тіра. 
М., які Молохові, приносили люд¬ 
ські жертви. 
М£ЛЬМАН Юхим Петрович Ін. 
19.ІІІ (1.ІУ) 1913, Одеса] — укр. 
рад. анатом, доктор мед. наук 
(з 1953), засл. діяч науки УРСР 
(з 1974). У 1939 закінчив Харків, 
мед. ін-т. Зав. кафедрою анатомії 
людини (з 1949), професор (з 1955) 
Івано-Фр. мед. ін-ту. Праці по ви¬ 
вченню нервових і судинних зв’яз¬ 
ків в організмі, колатерального 
кровообігу, мікроциркуляції, ана¬ 
томії вегетативної нервової систе¬ 
ми, капіляро-нейронних відношень 
у внутр. органах тощо. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
М£ЛЬНИК Григорій Микитович 
(23.XI 1882, Кишинів ' — 23.V 
1968, Бухарест) — оперний співак 
(бас). Українець за походженням. 
У 1912 закінчив Моск. філармо¬ 
нічне уч-ще. Був солістом Одес. 
опери (1912—16), Театру муз. 
драми в Петрограді (1916—18), 
<Ла Скала» (Мілан, 1921—43). З 
1943 жив у Румунії, де поряд з кон¬ 
цертною, вів пед. діяльність. Пар¬ 
тії: Сусанін («Іван Сусанін» Глин¬ 
ки), Мельник («Русалка» Дарго- 
мижського), Борис Годунов (одной¬ 
менна опера Мусоргського), Мефі- 
стофель («Фауст» Гуно). 

1. М. Лисенко. 
М£ЛЬНИК Сергій Олексійович 
[21.III (2.IV) 1898, Одеса — 23. 
VII 1968, там же] — укр. рад. вче- 
ний-виноградар, чл.-кор. ВАСГН1Л 
(з 1956), засл. діяч науки УРСР 
(з 1959). Член КПРС з 1947. В 
1920 закінчив Одеський с.-г. ін-т; 
з 1938 — професор, а з 1959 до 
1968 — директор цього ін-ту. 
В 1957—68 М. був постійним 
членом Міжнародного бюро по 
виноградарству і виноробству. 
Наук, праці з питань біології та 
агротехніки винограду. Депутат 

Верховної Ради УРСР 4—5-го 
скликань. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами. 

П. /. Литвинов, 
мельник Юрій Петрович (н. 
7. VIII 1931, Київ) — укр. рад. 
геолог, чл.-кор. АН УРСР (з 1979). 
Член КПРС з 1978. Закінчивши 
Київ, ун-т (1954), працював в Ін-ті 
геол. наук АН УРСР. З 1970 — 
зав. відділом Ін-ту геохімії і фізи¬ 
ки мінералів АН УРСР. Осн. пра¬ 
ці стосуються питань розробки гі¬ 
потез утворення залізисто-кремнис- 
тих порід і заліз, руд, фіз.-хім. 
моделей геол. процесів, термоди¬ 
намічних параметрів мінералів і 
газів в умовах глибинного петро- 
генезу. Премія ім. В. 1. Бернад- 
ського АН УРСР (1974). 

М. С. Стеценко. 
МеЛЬНИК Яків Іванович (н. 
10.XII 1890, с. Голта, тепер у скла¬ 
ді м. Первомайська Миколаїв, 
обл.) — один з організаторів пар¬ 
тизан. руху на Україні під час 
Великої бітчизн. війни, полковник. 
Член КПРС з 1917. Н. в сім’ї ро¬ 
бітника. В 1903—17 — слюсар на 
з-дах Пд. України. В 1919—41 — 
на парт, роботі. В липні 1941 — 
вересні 1942 — працівник ЦК 
КП(б)У і Укр. штабу партизан, 
руху; в жовтні 1942 — січні 1943 — 
секретар Сум. підпільного обкому 
КП(б)У; в лютому 1943 —квітні 
1944 — командир партизан, з’єд¬ 
нання. З 1944 по 1956 М. служив 
у військах МВС. З 1956 — пер¬ 
сональний пенсіонер. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, орденом 
Богдана Хмельницького 1-го сту¬ 
пеня, ін. орденами та медалями, 
мельников Аврам Іванович 
[ЗО.VII (10. VIII) 1784, Оранієнба¬ 
ум, тепер м. Ломоносов — 1 (13).І 
1854, Петербург] — рос. архітек¬ 
тор. У 1807 закінчи в петерб. АМ 
з 1812 — її академік, з 1818 — 
професор, з 1843 — ректор. Осн. 
роботи: Миколаївська церква 
(1820—38; тепер Музей Арктики в 
Ленінграді), собор з дзвіницею в 
Кишиневі (тепер філіал Худож. 
музею Молд. РСР; 1830—35), 
Півкругла площа (тепер площа 
Комуни) в Одесі (1826—29). 
МЄЛЬНИКОВ Георгій Борисович 
[9 (22). І 1904, с. Чернава, 
тепер Ізмалковського р-ну Ли- 
пеп. обл.— 11. V 1973, Дніпро- 

Райсн, на території якого 
розміщені: 
Парламент 
Нац. музей Вікторії 
Бібліотека штату Вікторія 
Музей сучас. аастрал. 
мистецтва 
Собор Сент-Пол 

2 Університет 
3 Королівський госпчль 
4 Собор Сент-Джеймс 
5 Нвц т але рея Віктори 
6 Олімпійський стадюи 
7 Ботанічний сад 

0 їм 
1-і і і і І 
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петровськ] — укр. рад. гідробіолог, 
доктор біол. наук (з 1941). про¬ 
фесор (з 1941), засл. діяч науки 
УРСР (з 1964). Член КПРС з 
1952. Закінчив Дніпроп. ін-т нар. 
освіти (1929). В 1956—64 — ректор 
Дніпроп. ун-ту. Наук, прагі М. 
присвячені вивченню гі дробі ол. ре¬ 
жиму, формування зоопланктону 
та рибогосп. використання водой¬ 
мищ пд.-сх. України, а також пи¬ 
танням космічної біології. Наго¬ 
роджений орденами Трудового 
Червоного Прапора, « Знак Поша¬ 
ни», медалями. 
МЕЛЬНИ КОВ Жан Олександро¬ 
вич (н. 27.VI] 1936, Дніпропет¬ 
ровськ) — рос. та укр. рад. актор, 
нар. арт. УРСР (з 1977). Член 
КПРС з 1966. З 1954 (з перервою) 
працює в Дніпроп. рос. драм, те¬ 
атрі ім. М. Горького. Ролі: Михай¬ 
ло («Зикови» Горького), Швандя 
(<Любов Ярова» Треньова), Олег 
(<У пошуках радості» Розова), 
Сарафанов («Старший син» Вам- 
пілова), Худяков («Характери» за 
Шукшиним) та ін. Знімається в кі¬ 
но (фільми: «Далеко від Батьків¬ 
щини», «Педагогічна поема» та ін.). 
МЕЛЬНИКОВ Леонід Георгійо¬ 
вич [н. 18 (31).У 1906, с. Дегтя- 
рьовка, тепер Брян. обл.1 — рад. 
парт, і держ. діяч. Член КПРС з 
1928. Н. в робітн. сім’ї. З 1936, 
після закінчення Донецького інду¬ 
стріального ін-ту,— на керівній 
парт, роботі в Сталіно й Караган¬ 
ді. Учасник Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. В 1947—49 — секретар, дру¬ 
гий секретар, 1949—53 — перший 
секретар ЦК КП України. В 1953— 
55 — посол СРСР у Румунській 
Нар. Республіці. З 1955 — на ке¬ 
рівній держ. роботі, з 1966 — голо¬ 
ва К-ту по нагляду за безпечним 
веденням робіт у пром-сті і гірни¬ 
чому нагляду при Раді Міністрів 
СРСР. На XIX з’їзді КПРС оби¬ 
рався членом ЦК. В 1952—53 — 
член Президії ЦК КПРС. На XVI 
і XVII з’їздах КП(б)У обирався 
членом ЦК. В 1949—53 — член 
Політбюро ЦК КП України. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 1—З, 
5, 7—10-го скликань і Верховної 
Ради УРСР 2—3-го скликань. На¬ 
городжений 5 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
МЕЛЬНИКОВ Микола Васильо¬ 
вич [ 15 (28).ІІ 1909, м. Сарапул, те¬ 
пер Удм. АРСР — 7.XII 1980, Мо¬ 
сква]— рад. вчений у галузі гірн. 
справи, акад. АН СРСР (з 19ь2), 
Герой Соц. Праці (1979). Член КПРС 
з 1944. Закінчив (1933) Свердлов, 
гірничий ін-т, працював на підпри¬ 
ємствах гірничої пром-сті. Профе¬ 
сор Академії вугільної пром-сті 
(1950—56), заст. директора і дирек¬ 
тор Ін-ту гірничої справи ім. О. О. 
Скочинського АН СРСР (1955— 
64), голова Держ. комітету по па¬ 
ливній пром-сті СРСР (1961—65). З 
1967 працював в Ін-ті фізики Зем¬ 
лі АН СРСР. З 1977 — директор 
Ін-ту комплексного освоєння надр 
АН СРСР. Осн. праці — з теорії 
розробки родовищ корисних копа¬ 
лин відкритим способом, методів 
інженерного розрахунку гірничих і 
вибухових робіт, техніко-екон. ана¬ 
лізу і прогнозування розвитку гір¬ 
ничої техніки. Нагороджений 3 ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 
1946. 1979. 

мельников Микола Прокопо- 
вич [н. 7 (20).ХІІ 1908, с. Бики, те¬ 
пер Добрушського р-ну Гом. обл.] 
— рад. вчений у галузі буд. механі¬ 
ки і теорії формоутворення мета¬ 
левих конструкцій, акад. АН 
СРСР (з 1979). Член КПРС з 1939. 
Закінчив (1934) Київ, інженерно- 
буд. ін-т. З 1933 працює у Центр, 
н.-д. і проектном> ін-ті буд. ме¬ 
та локонструкцій в Москві (з 1944— 
директор). З 1967 водночас очо¬ 
лює всесоюзне об’єднання «Союз- 
металобудндіпроект». Осн. праці — 
з теорії формоутворення і компо¬ 
нування сталевих конструкцій 
ядерних реакторів і методів їх 
розрахунку, експериментально-те¬ 
оретичного вивчення багатошаро¬ 
вих надпотужних сферичних по¬ 
судин тиску, розроблення засобів 
програмного інформаційного і 
тех. забезпечення автоматизовано¬ 
го проектування металевих кон¬ 
струкцій. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1949, 1950, 
1951, 1969 Ленінська премія, 
1975. 
МЕЛЬНИКОВ Олександр Васи¬ 
льович [ЗО. VI (12. VII) 1889, м. 
Мезень, тепер Архангельської 
обл.— 27. V 1958, Ленінград] — 
рад. хірург і онколог, дійсний 
член АМН СРСР (з 1948), генерал- 
майор медичної служби. Закінчив 
Військ.-мед. академію (1914). В 
1923—41 — професор Харків, 
мед. ін-ту і зав. клінікою Укр. 
рентгенорадіологічного та онко¬ 
логічного ін-ту. М.— організатор 
першого в СРСР онкологічного дис¬ 
пансеру (Харків, 1928). В 1940— 
55 — професор Військ.-морської 
мед. академії в Ленінграді, з 
1956 — зав. кафедрою Військ.- 
мед. академії ім. С. М. Кірова. 
Праці М. присвячені питанням 
воєнно-польової хірургії та хірур¬ 
гічному лікуванню онкохвороб. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 

Ю. М. Квітницький-Рижов. 
МЕЛЬНИКОВ Павло Іванович 
[псевд.— Андрій Печерський; 25.X 
(6.ХІ) 1818, Нижній Новгород, те¬ 
пер Горький — 1 (ІЗ).ІІ 1883, там 
же] — рос. письменник. Друкува¬ 
тися почав 1839 в журн. «Отечест- 
венньїе записки». У «Подорожніх 
записках по шляху з Тамбовської 
губернії в Сибір» (1839—41), по¬ 
вістях « Краси льникови» (1852), 
«Поярков», «Дід Полікарп» (обид¬ 
ві — 1857), «Іменинний пиріг» 
(1858) М. з ліберальних позицій 

Речі з Мельгуновського кургану: 1 — 
золота платівка: 2 — срібна оздоба 
меблів; 3 — мідна бляшка у вигляді 
орла; 4 — золоте окуття верхньої час¬ 
тини піхов меча. 

викривав кріпосництво. Романи 
«У лісах» (1871—74), «На горах» 
(1875—81) — про життя і побут 
купецтва, його хижацтво, само¬ 
дурство; в цих творах М. розкриває 
також реліг. бузувірство поволзь¬ 
ких розкольників. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—8. 
М., 1976 

мельников Павло Петрович 
[22.VII (З.УІІІ) 1804, Москва — 
22.VII (З^ІИ) 1880, ст. Любань 
тепер Ленінгр. обл.] — рос. ін¬ 
женер і вчений у галузі залізнично¬ 
го транспорту, почесний член Пе- 
терб. АН (з 1858). Закінчив (1825) 
Ін-т корпусу інженерів шляхів, ви¬ 
кладав у ньому (професор з 1833) 
і в Михайловському арт. уч-щі. 
Гол. керуючий (з 1862) і міністр 
(1866—69) шляхів. Один з осн. 
авторів проекту і тех. керівників 
буд-ва першої в Росії магістраль¬ 
ної з-ці Петербург — Москва. Роз¬ 
робив проект буд-ва єдиної ме¬ 
режі залізничних шляхів країни, 
склав перші в Росії тех. умови 
проектування їх, написав (1835) 
першу вітчизн. працю «Про заліз¬ 
ниці». 
МЕЛЬНИКОВ Ювеналій Дмитро¬ 
вич 123.IV (5.У) 1868, с. Красне, 
тепер Бахмацького р-ну Черніг. 
обл.— 24.IV (7.У) 1900, Астра¬ 
хань] — один з організаторів пер¬ 
ших марксистських гуртків у Ро¬ 
сії і на Україні. Н. в сім’ї дворя¬ 
нина. На поч. 1888, працюючи слю¬ 
сарем вагонних майстерень у Хар¬ 
кові, брав участь у революц. гурт¬ 
ках. У 1889 проводив пропаганди¬ 
стську роботу серед робітників 
Ростова-на-Дону і Таганрога. Був 
під впливом народництва. В жовт¬ 
ні 1889 заарештований. На поч. 
90-х рр. перейшов на позиції марк¬ 
сизму. Наприкінці 1891 переїхав 
до Києва, де очолив роботу по об’¬ 
єднанню розрізнених с.-д. гурт¬ 
ків міста. В 1893 заснував <Лук 'я- 
нівський клуб>, 1895—96 очолював 
«Робітничий комітет», був одним з 
керівників с.-д. групи яРабочее 
дело> в Києві. Під керівництвом 
М. київ, соціал-демократи нала¬ 
годжували зв’язки я петербурзь¬ 
ким «Союзом боротьби за визво¬ 
лення робітничого класу» та ін. 
марксистськими орг-ціями Росії. 
В квітні 1896 заарештований і 
ув’язнений на 10 місяців. Після 
звільнення М. вислано в Ромни, 
1899 — в Астрахань, де він також 
організував с.-д. гуртки. Помер 
від сухої. 
МЕЛЬНИКОВ Яків Федорович 
[1 (13). І 1896, Москва — 12.VII 
1960, там же] — рад. спортсмен, 
перший засл. майстер спорту СРСР 
(з 1934). Член КПРС з 1943. Чем¬ 
піон Росії, РРФСР, СРСР (1915— 
19. 1922, 1924, 1927—28, 1933—35); 
переможець Робітничої першості 
світу з швидкісного бігу на ковза¬ 
нах. Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора Черво¬ 
ної Зірки, медалями. 
МЕЛЬНИКОВА Ірина Миколаїв¬ 
на (н. 24.Х 1918, Мена, тепер місто 
Черніг. обл.) — укр. рад. історик, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1948. В 1940 закінчила 
істор факультет Київ ун-ту. В 
1941—42 викладала у вузах Каз. 
РСР. З 1947 — на наук, роботі в 
Ін-ті слов’янознавства АН СРСР 
(Москва), з 1957 — в Ін-ті історії 

МЕЛЬНИКОВА 

М. В. Мельников. 

М. П. Мельников. 

О. В. Мельников. 

Ю. Д. Мельников. 
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М. Ф. Мельников- 
Разведенков. 

Ю. С. Мельничук. 

М. Ю. Мельнікайте. 

X. А. Мелья. 

АН УРСР (3 1965 — зав. відділом 
цього ін-ту). Праці з історії СРСР 
і зарубіжних соціалістичних країн. 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, Дружби наро¬ 
дів. Премія АН УРСР ім. Д. 3. 
Мануїльського, 1976. 
МЕЛЬНИКОВИЧ Самусь (рр. н. 
і см. невід.) — укр. будівничий 
19 ст. Серед споруд — церква в с. 
Маткові на Львівщині (з багагоза- 
ломними верхами й оригінальною 
формою зх. ганку), що є видатною 
пам’яткою бойківської дерев'яної 
архітектури. Збудована 1838 
(разом з В. Іванковичем). 
мЄльников-разведЄн ков 
Микола Федотович [12 (24). XII 
1866, станиця Усть-Медведицька, 
тепер м. Серафимович Волгогр. 
обл.— 20.XII 1937, Харків] — 
укр. рад. патологоанатом, акад. 
АН УРСР (з 1927). Закінчив мед. 
ф-г Моск. ун-ту (1889). В 1902— 
20 —професор Харків., 1920—22 — 
Кубанського ун-гів, 1922—25 — 
Кубанського мед. ін-ту; 1925—ЗО— 
керівник Укр. патологоанатомі ч- 
ного ін-ту; з 1930 — зав. відділом 
Укр. ін-ту експериментальної ме¬ 
дицини у Харкові. Праці М.-Р. 
присвячені вивченню сибірки, ехі¬ 
нококозу, актиномікозу, вузлико¬ 
вого періартеріїту, патоморфології 
при алергічних процесах, невропа¬ 
тології, історії патологічної анато¬ 
мії. М.-Р. запропонував метод ви¬ 
готовлення і консервування ана¬ 
томічних препаратів. 
Літ.:< Николай Федотович Мельни- 
ков-Разведенков. Биобиблиография 
учених УССР. X., 1967. 
М&ЛЬНИЦЯ-ПОДГЛЬСЬКА (до 
1940 — Мельниця-над-Дністром) — 
селище міського типу Борщі в- 
ського р-ну Терноп. обл. УРСР, 
на Дністрі, за 5 км від залізнич. 
ст. Іване-Пусте. 3,8 тис. ж. (1980). 
У селищі — ф-ка госп.-побутових 
виробів, консервний та хлібний 
з-ди, комбінат комунальних під¬ 
приємств, Укр. н.-д. станція тю¬ 
тюну і махорки. Середня та спорт, 
школи, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 2 бібліотеки. Відома 
з поч. 17 ст. 
МЄЛЬНИЦЬКА УНІЯ 150 — 
унія між Польщею і Великим 
князівством Литовським, укла¬ 
дена в м. Мельнику (Підляшшя) 
при обранні великого князя ли¬ 
товського Олександра польс. ко¬ 
ролем. М. у. була зумовлена праг¬ 
ненням польс. та лит. феодалів 
об’єднати сили для боротьби проти 
Рос. д-ви та для збереження феод, 
панування над укр., білорус, та 
рос. землями. М. у. передбачала 
спільне обрання польс. і лит. фео¬ 
далами єдиного монарха, спільну 
внутр. і зовн. політику, єдину мо¬ 
нету тощо. У виданому в Мель¬ 
нику привілеї було розширено 
політичні права польс. магнатів 
(контроль королівської влади, пра¬ 
во не пі дкоритися королю, якщо йо¬ 
го дії порушували раніше видані 
привілеї). Лит. сейм не затвердив 
М. у. Мельницький привілей, який 
встановлював магнатську олігар¬ 
хію, викликав опір шляхти, і 
його було скасовано. 
МЕЛЬНИЧУК Олександр Савич 
(12. VII 1921, с. Писарівка, тепер 
Колимського р-ну Одеської обл.) — 
укр. рад. мовознавець, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1967). Член КПРС з 

1967. Закінчив Київ, ун-т (1947). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
З 1950 працює в Ін-ті мовознавства 
АН УРСР, з 1961 завідує відділом 
заг. і слов’ян, мовознавства. Ака- 
демік-секретар Відділення л-ри, 
мови і мистецтвознавства АН 
УРСР (1971—78). Автор праць 
із заг. та індоєвроп. мовознавства, 
славістики, укр., рос. та ін. сло¬ 
в’ян. мов, зокрема — -«Розвиток 
структури слов’янського речення» 
(К., 1966). Відповідальний редак¬ 
тор і один з авторів праць «Вступ 
до порівняльно-історичного вив¬ 
чення слов’янських мов» (1966), 
«Сучасна українська літературна 
мова. Синтаксис» (1972) та ін. 

В. М. Русангвський. 
МЕЛЬНИЧУК Степан Онуфрійо¬ 
вич [7 (19).XII 1898, с. П’ядики, 
тепер Коломийського р-ну Івано- 
Фр. обл.— 11.XI 1922, м. Чорт- 
ків, тепер Терноп. обл.] — один з 
керівників збройної боротьби тру¬ 
дящих зх.-укр. земель проти поль¬ 
ських окупантів. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1920. Н. в сім’ї робіт¬ 
ника. З 1916 служив в австр. армії, 
з кін. 1918 — в Українській галиць¬ 
кій армії, де проводив революц. 
роботу. В січні 1920 перейшов до 
Червоної Армії. Брав участь у 
боях проти військ бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі. Восени 1922 разом з 
П. М. Шереметою й І. Г. Цепком 
очолив підпільну партизан, групу 
<Червона дванадцятка>, яка діяла 
на Тернопільщині. Розстріляний 
за вироком польс. військ.-польо- 
вого суду. 
МЕЛЬНИЧУК Юрій Степанович 
(7.У 1921, с. Мала Кам’янка, те¬ 
пер Коломийського р-ну Івано-Фр. 
обл.— 12.VIII 1963, Львів) — 
укр. рад. письменник-публіцист і 
літературознавець. Член КПРС з 
1942. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. За часів панської Польщі 
брав участь у революц. русі. Дру¬ 
куватися почав 1939. В 1946—48 
навчався в Республіканській парт, 
школі при ЦК КП України, за¬ 
кінчив екстерном Львів, ун-т 
(1950). З 1951—гол. редактор журн. 
*Жовтень>. Окремими видання¬ 
ми вийшли книги публіцисти¬ 
ки і памфлетів «Слуга Жовтого 
диявола» (1957), «Поріддя Іуди» 
(1958), «Коли кров холоне в жи¬ 
лах», «Обличчя божого воїнства» 
(обидві — 1960), «Правді служити» 
(1962), «Плем’я упирів» (1963), 
спрямовані проти укр. бурж. на¬ 
ціоналістів і католицького мрако¬ 
бісся; літ.-критичні праці «Ярослав 

С. Мельникович. Церква в селі Мат¬ 
кові (тепер Турківського району Львів¬ 
ської області). 1838. 
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Талан» (1953), «Олександр Таври- 
люк» (1955), «Слово про письмен¬ 
ників» (1958). Депутат Верховної 
Ради СРСР £го скликання. Наго¬ 
роджений орденом Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Республіканська премія ім. Я. Га¬ 
дана, 1964. 
Те.: Мовою серця. К., 1962; Під чу¬ 
жим порогом. К., 1974. 
Літ.: Цьох Й. Юрій Мельничук. В 
кн.: Письменники Радянської Украї¬ 
ни, в. 9. К., 1979. Д. В. Павличко. 
МЕЛЬНІКАЙТЕ Маріте Юозівна 
(18.III 1923, м. Зарасай, тепер Лит. 
РСР — 13.VII 1943, м. Дукпггас 
Італійського р-ну Лит. РСР) — 
лит. партизанка під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45, Герой 
Рад. Союзу (1944). Член ВЛКСМ 
з 1940. З початком війни евакую¬ 
валася в Тюмень. У червні 1942 
добровільно вступила в Рад. Ар¬ 
мію. В травні 1943 з групою парти¬ 
занів перекинута на літаку в Біло¬ 
русію, потім перейшла на тер. 
Литви, де взяла активну участь у 
боротьбі проти нім.-фашист, оку¬ 
пантів у партизан, загоні. Тяжко¬ 
поранену М. схопили карателі і 
стратили. У м. Зарасаї відкрито 
музей М., встановлено їй пам’ят¬ 
ник. 
МЕЛЬПОМЄНА (МєХяоцбУЛ) - 
1) У грец. міфології одна з муз. 
Спочатку її вважали музою пісні 
взагалі, потім лише сумної, а далі 
— покровителькою трагедії. Зо¬ 
бражували М. жінкою з трагедій¬ 
ною маскою в одній руці і мечем 
чи палицею в другій. 2) Пере¬ 
носно — мистецтво трагедії чи 
театр взагалі. 
МЕЛЬХІОР — сплав міді з ніке¬ 
лем, залізом і марганцем. Нале¬ 
жить до міднонікелевих сплавів 
(див. Міді сплави). У М. підвище¬ 
ні мех. властивості, великі коро¬ 
зійна стійкість у прісній і мор. 
воді, тепло- і електропровідність, 
його легко обробляти тиском у га¬ 
рячому і холодному стані. З М. 
виготовляють конденсаторні труби, 
мед. інструменти, деталі точної 
механіки, посуд, монети тощо. На¬ 
зва — від прізвищ франц. вина¬ 
хідників Майо і Шор’є, що ство¬ 
рили (1819) цей сплав. 
М£ЛЬЯ Шеііа) Хуліо Антоніо 
(справж. ім’я — Ніканор Мак-Пар- 
ланд; 25.ІІІ 1903, Гавана — 10.1 
1929, Мехіко) — діяч молодіжного 
і комуністичного руху Куби. Н. в 
сім’ї кравця. В 1922—25 навчався 
на юрид. ф-ті Гаванського ун-ту 
(виключений за революц. діяль¬ 
ність), очолював рух за універси¬ 
тетську реформу, що привів до 
створення 1923 Федерації універ¬ 
ситетських студентів. У 1924 всту¬ 
пив до об’єднання комуністів Га¬ 
вани. В 1925 заснував Антиімпе¬ 
ріалістичну лігу Куби. Один із 
засновників КП Куби (КПК, 1925), 
член ЦК КПК і секретар по пропа¬ 
ганді з часу заснування партії. В 
1926 внаслідок переслідувань емі¬ 
грував до Мексіки, вступив до 
Мекс. КП, був обраний членом 
її ЦК. В 1927 відвідав СРСР. По¬ 
вернувшись до Мексіки, заснував 
Асоціацію нових революц. кубин¬ 
ських емігрантів (1927), 1928 — 
Асоціацію пролет. студентів. Уби¬ 
тий кубинськими реакціонерами. 
М Е М Б РА Н А (лат. тетЬгапа — 
оболонка, перетинка) — 1) У т е х- 
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віці — гнучка закріплена по 
замкненому контуру перетинка, що 
розділяє дві порожнини з різним 
тиском або відокремлює замкне¬ 
ну порожнину від заг. об’єму. Бу¬ 
ває металева (напр., з елінвару, 
фольги) і неметалева (з гуми, тка¬ 
нини тощо). М.(мал. с. 454)—скла¬ 
дова частина апаратів (напр., мік¬ 
рофонів), що перетворюють електр. 
або мех. коливання на звукові й 
навпаки. Її застосовують також у 
мембранних манометрах (як чут¬ 
ливий елемент), мембранних насо¬ 
сах (як ущільнювальний пристрій) 
тощо. 2) У теорії пружнос- 
т і — гнучка пластинка, жорст¬ 
кість якої на згин дорівнює нуле¬ 
ві. Один з несучих елементів 
мембранних висячих систем. 
МЕМБРАНИ біологГчж — 
система спеціалізованих структур, 
які відокремлюють клітину від 
зовнішнього середовища (плазма¬ 
тична мембрана) або відокремлю¬ 
ють органоїди (ядро, мітохондріі, 
хлоропласти, Гольджі комплекс, 
лізосоми, канали ендоплазматич¬ 
ної сітки та ін.). Кожна М. б. 
виконує одну або більше функцій. 
Напр., плазматична мембрана за¬ 
безпечує сталість внутрішньоклі¬ 
тинного середовища, здійснює пе¬ 
ренесення речовин із зовн. середо¬ 
вища в клітину і в зворотному на¬ 
прямі (див. Проникність біоло¬ 
гічних мембран); з її діяльністю 
пов’язані різні прояви електр. 
активності клітини (див. Біоелек¬ 
тричні потенціали). В плазматич¬ 
ній мембрані знаходяться рецеп¬ 
торні (див. Рецептори) структури, 
шо взаємодіють з гормонами, з ре¬ 
човинами медіаторної природи 
(див. Медіатори) та ін. У внутр. 
мембрані мітохондрій відбуваєть¬ 
ся окислювальне фосфорилюван- 
ня, мембрани комплексу Гольджі 
беруть участь у біосинтезі гліко- 
протеїдів і в секреції білків, а 
мембрани хлоропластів — у фото¬ 
синтезі тощо. М. б. складаються 
в основному з ліпідів і білків. 
Структурною основою М. б. є бімо¬ 
лекулярний шар фосфоліпідів зав¬ 
товшки бл. 4,5 нм. Фосфоліпіди 
складаються з гідрофільної го¬ 
ловки, що повернута до зовн. або 
внутр. поверхні, та гідрофобних 
хвостів, що приховані в товщі М. б. 
Значна частина ліпідного шару 
перебуває у рідкому стані. Білки 
М. 6. за їх розташуванням поділя¬ 
ють на зв’язані з поверхнею мемб¬ 
рани і на заглиблені в її товщу; 
останні іноді пронизують мембра¬ 
ну наскрізь (див. мал.). Деякі М. б. 
містять невелику кількість вугле¬ 
водів (які зв’язані з білками або 
ліпідами відповідно у глікопротеі- 
ди і глі коліні ди). Білки М. 6. 
виконують різні функції: забезпе¬ 
чують цілісність мембран, діють 
як ферменти, виконують роль 
насосів (див. Мембранний тран¬ 
спорт) тощо. При електронно-мі¬ 
кроскопічних дослідженнях було 
встановлено, що мембрани міто¬ 
хондрій г хлоропластів, ендоплаз¬ 
матичної сітки дещо відрізняються 
будовою; вважають, що деякі їхні 
частини мають глобулярну структу¬ 
ру- , /. С. МагУра. 
МЕМБРАННА ТЕбРІЯ ЗБУД¬ 
ЖЕННЯ — теорія, за якою елект- 
ричні потенціали (див. Біоелек¬ 
тричні потенціали) виникають при 

збудженні клітини на напівпроник¬ 
ній мембрані (див. Мембрани біо¬ 
логічні) за рахунок переміщення 
через неї певних іонів (див. Іонна 
теорія збудження). На мембрані 
клітини постійно існує різниця 
електр. потенціалів — потенціал 
спокою (ПС), причому внутр. бік 
мембрани заряджений негативно 
по відношенню до зовнішнього. 
Проникність мембрани незбудже- 
ної клітини для іонів К+ значно 
вища, ніж для іонів і СІ . 
Зменшення ПС клітини під 
діянням подразника (електр., хім. 
чи ін.)до порога подразнення спри¬ 
чинює вибіркове збільшення (ак¬ 
тивацію) проникності мембрани 
для іонів №+ чи Са++ або тих та 
інших. Ці іони, проникаючи в клі¬ 
тину, перезаряджають її мембрану; 
при цьому виникає потенціал дії 
(ПД). Після цього проникність 
мембрани для іонів (Са++) па¬ 
дає до вихідної (інактивація), а 
збільшена її проникність для іонів 
К+ спричинює відновлення ПС. 
Методом фіксації потенціалу на 
мембрані встановлено, що зменшен¬ 
ня ПС до порога збудження супро¬ 
водиться не лише появою транс¬ 
мембранних іонних струмів (№+, 
Са++, К+), що беруть участь у ге¬ 
нерації ПД, але й зміщенням нега¬ 
тивних зарядів (воротні струми) 
всередині мембрани. Вважають, 
що ці струми забезпечують від¬ 
кривання натрієвих (кальцієвих) 
каналів мембрани (активацію), а 
величина ПС контролює і регулює 
не стільки перенесення іонів через 
канали мембран під час збуджен¬ 
ня, скільки сам процес відкриван¬ 
ня і закривання (інактивацію) ка¬ 
налів. Природа цих процесів у 
мембрані, що по суті генерують 
збудження, ще не зовсім вивчена. 
Літ.і Ходоров Б. И. Общая физиоло- 
гия возбудимьгх мембран. М., 1975. 

М. Ф. Шуба. 

МЕМБРАННИЙ ТРАНСПОРТ— 
шляхи і механізми руху речовин 
через мембрани біологічні. Функ¬ 
ціонування клітин пов’язане з 
безперервним рухом різних речо¬ 
вин через мембрани. Напр., про¬ 
відність і передача збудження в 
нервових і м’язових клітинах і 
їхніх синапсах пов’язані з транс¬ 
портом іонів К+, №+, Са** (див. 
Мембранна теорія збудження); 
процес скорочення м'язів контро¬ 
люється рухом Са++ через систе¬ 
му мембран саркоплазматичного 
ретикулуму; окислювальне фос- 
форилювання відбувається в мем¬ 
бранах мітохондрій; трансформа¬ 
ція енергії світла в хім. енергію 
в клітинах рослин залежить від 
біохім. реакцій, що включають 
транспорт іонів в складних систе¬ 
мах мембран хлоропластів; з М. 
т. пов’язаний епітеліальний (див. 
Епітелій) транспорт, що лежить 
в основі таких фізіол. явищ, як 
надходження поживних речовин 
в клітину, утворення сечі, поту та 
ін. рідин в організмі тощо. Тип 
М. т. визначається структурою і 
хім. складом мембран, фізико-хім. 
властивостями речовини, що тран¬ 
спортується, і її концентрацією по 
обидва боки мембрани. Осн. типа¬ 
ми М. т. є неспецифічна дифузія, 
полегшена дифузія, активний тран¬ 
спорт. При неспецифічній 
дифузії проходження речовин 

через мембрани регулюється ви¬ 
падковими тепловими рухами мо¬ 
лекул і величина потоку залежить 
від концентрації речовини і від 
коефіцієнта проникності біологіч¬ 
ної мембрани для неї. За цим ти¬ 
пом транспортуються в клітину 
полярні (розчинні у воді) сполуки 
(якщо радіус їхніх молекул не пе¬ 
ревищує 0,3 нм) через гідрофільні 
ділянки мембрани, т. з. пори; не¬ 
полярні сполуки (не розчинні у 
воді) — через гідрофобні її ділян¬ 
ки. Крізь «пори» мембрани відбу¬ 
вається також рух іонів за граді¬ 
єнтом концентрації. Під час збуд¬ 
ження здійснюється перенесення 
іонів за градієнтом концентрації 
через особливі іонні <канали», про¬ 
відність яких регулюється мем¬ 
бранним потенціалом (див. Біо¬ 
електричні потенціали). При п о- 
легшеній дифузії транс¬ 
порт полярних сполук з раді¬ 
усом більше ніж 0,4 нм (цукри, 
амінокислоти та ін.) здійснюється 
за градієнтом концентрації за до¬ 
помогою специфічних переносни¬ 
ків без витрати енергії. Том> цей 
М. т. паз. ще пасивним транспор¬ 
том. Його можуть пригнічувати 
деякі сполуки, які блокують пере¬ 
носник. Активний транспорт речо¬ 
вин є найбільш поширеним і важ¬ 
ливим видом М. т. в рослинних і 
тваринних клітинах. Осн. його оз¬ 
накою є рух речовини проти граді¬ 
єнта її концентрації. Це здійсню¬ 
ється за рахунок роботи т. з. моле¬ 
кулярних насосів, що вбудовані 
в мембрани клітини, або субклі¬ 
тинних частинок з використанням 
енергії метаболізму. Напр., ак¬ 
тивне «викачування» №+ з клі¬ 
тини за допомогою «натрієвого на- 
соса> мембрани створює градієнт 
концентрації цього іона, спрямо¬ 
ваний всередину клітини, який є 
рушійною силою активного тран¬ 
спорту іонів К+, цукрів, амінокис¬ 
лот та ін. речовин у клітину. Вели¬ 
кі молекули (протеїнів, нуклеїно¬ 
вих к-т та ін.) проходять через 
мембрану переважно шляхом піно- 
цитозу або за участю специфічних 
ферментативних процесів. 
Літл Никольский Н. Н.,Трошин А. С. 
Транспорт сахаров через клеточньїе 
мембраньї. Л., 1973; Ташмухамедов 
Б. А., Гагельганс А. И. Активний 
транспорт ионов через биологические 
мембрани. Ташкент, 1973; Лишко 
В. К. Натриевий насос биологических 
мембран. К., 1977. М. Ф. Шуба. 

МЄМЕЛЬ — колишня назва м. 
Клайпеди. 
МЄМЛІНГ (Мет1іп§) Ганс (6л. 
1440, Зелігенштадт, Гессен — 11. 
VIII 1494, Брюгге) — нідерл. 
живописець. Навчався, можливо, 
у Рогіра ван дер Вейдена. З 1465 
працював у Брюгге. Твори: «Бого¬ 
матір з святими» (1468), «Страсті 
Христові», «Страшний суд» (бл. 
1473), триптих «Поклоніння волх¬ 
вів» (1479), «Богоматір з донато¬ 
ром Мартіном ван Ньївенхове» 
(1487), «Рака св. Урсули» (1489), 
всі — в музеї Мемлінга в Брюгге. 
МЕМОРАНДУМ (лат. тетогап- 
бит — те, про що слід пам’ятати) 
— 1) В міжнар. відносинах один з 
видів документів дипломатичного 
листування, в якому, як правило, 
викладається фактична, юрид. або 
документальна частина питання, 
з приводу якого він надсилається. 
2) У торгівлі — нагадувальні 

МЕМОРАНДУМ 

Мельпомена. Римська 
копія з грецького ори¬ 
гіналу 2 ст. до н. е 
Мармур. Державний 
Ермітаж у Яенінграді- 

Г. Мемлінг.^ Портрет 
Мартіна Ньївенхове. 
1487. Госпіталь св. Іоан- 
на. Брюгге. 

Мембрани біологічні. 
Мозаїчна модель струк¬ 
тури плазматичної мем¬ 
брани (модель Сінгера): 
1 — структурна основа; 
2 — вкраплення білків. 



454 
МЕМОРІАЛЬНІ 
МУЗЕЇ 

Меморіальні споруди. 
Пам’ятник жертвам 
фашизму Равенсорюку 
на кладовищі Пер 
Лашез у Парижі. 

Меморіальні споруди. 
Пам’ятник жертвам фа¬ 
шизму в Ровно. Скульп¬ 
тори Б. В, Ричков і 
П. О Пироженко. 1968. 

Металеві мембрани; 
І гофрована грикут 
ної форми; 2 — гофро¬ 
вана трапецоїдної фор¬ 
ми. 

листи з різних питань. 3) При 
страхуванні (особливо в морських 
перевезеннях) — перелік випад¬ 
ків, за які страхувач не бере на 
себе відшкодування збитків. 
МЕМОРІАЛЬНІ МУЗ£Т(від лат. 
тетогіаііь — пам’ятний) — музеї, 
присвячені видатним істор. подіям, 
держ., політ., громадським і військ, 
діячам, діячам науки, л-ри і мис¬ 
тецтва. М. м. створюються в квар¬ 
тирах, будинках і садибах, де 
жила й працювала людина, в па¬ 
м’ять якої створено музей. Туї 
експонуються особисті речі, авто¬ 
графи, рукописи, книги, образо¬ 
творчі матеріали, фотографії то¬ 
що. М. м. підрозділяють на музеї 
ансамблеві (коли повністю збе¬ 
реглася істор. обстановка), музеї 
з наук.-реконструйованим комп¬ 
лексом і музеї, що базуються на 
окремих колекціях. У 19/9 в УРСР 
працювало бл. ЗО М. м. Це музеї 
діячів Комуністичної партії та 
Рад. держави: К. Є. Ворошилова 
(м. Лисичанськ Ворошиловгр. 
обл.), О. Д. Шорупи (м. Цюру- 
пинськ Херсон, обл.), А. О. Жда- 
нова (м. Жданов Донец. обл.), 
сім’ї Ульянових (м. Київ), М. О. 
Щорса (м. Щорс Черніг. обл.), 
Героя Соціалістичної Праці П. М. 
Ангелі ної (смт Старобешеве Донец. 
обл.), акад. АН СРСР Д. К. Забо¬ 
лотного (с. Заболотне Крижопіль- 
ського р-ну Війн, обл.), хірурга і 
педагога М. І. Пирогова (м. Вінни¬ 
ця), акад. АН УРСР Д. І. Явор- 
ницького (м. Дніпропетровськ), 
революц.-народника і винахідника 
М. І. Кибальчича (м. Короп Чер- 
ніг. обл.), історії декабристського 
руху (відділ Кам’янського літ.» 
мемор. музею О. С. Пушкіна і 
П. І. Чайковського; Черкас, обл.), 
рад. військ, діяча, Героя Рад. Сою¬ 
зу М. П. Кирпоноса (с. Вертіївка 
Ніжинського р-ну Черніг. обл.), 
рад. вченого в галузі ракетно-кос¬ 
мічної техніки, акад. АН СРСР 
С. П. Корольова (м. Житомир), 
Героя Рад. Союзу М. 1. Кузнецова 
(м. Ровно), укр. рад. архітектора 
В. Г. Заболотного (м. Переяслав- 
Хмель ниць кий Київ, обл.), педаго¬ 
гів А. С. Макаренка (Кременчук 
Полтав. обл.) і В. О. Сухомлин- 
ського (с. Павлиш і Онуфріївсь- 
когор-ну Кіровогр. обл.), укр. ком¬ 
позитора М. В. Лисенка (м. Київ), 
укр. актора П. К. Саксаганського 
(м. Київ), нар. художниці УРСР 
О. Л. Кульчицької (м. Львів), 
укр. художників О. X. Новаків- 
ського (м. Львів) і Г. П. Світлиць- 
кого (м. Київ), рос. художника 
І. Ю. Рєпіна (м. Чугуїв Харків, 
обл.) та ін. Ряд М. м. на Украї¬ 
ні присвячено письменникам (див. 
Літературні музеї). М. м. ве¬ 
дуть культурно-освітню та наук, 
роботу, видають путівники, ката¬ 
логи фондів тощо. Див. ст. про ок¬ 
ремі меморіальні музеї. 

А О. Леонова. 
МЕМОРІАЛЬНІ ПАРКИ — пар¬ 
ки, створені на честь визначних 
подій, або пов’язані з життям і 
діяльністю видатних людей. Роз¬ 
різняють М. п., закладені на честь 
істор. подій (ювілейні, нар. бороть¬ 
би, перемоги, підкорення кос¬ 
мосу тощо), визначних звершень 
в ім’я народу (військових, рево¬ 
люційних, трудових та ін.), й 
комбіновані (історико-революц.. 

військово-істор., меморіально-ет¬ 
нографічні та ін.). Є М. п. респ. 
та місц. значення. Серед М. п. 
України — парк Вічної Слави у 
Києві, Малахів курган і Сапун- 
гора в Севастополі, Холм Слави 
у Львові, Зелений пояс Слави в 
Одесі та ін.; старовинні парки, по¬ 
в’язані з визначними діячами краї¬ 
ни»— Кам’янський парк ім. Дека¬ 
бристів (поч. 19сі., 17,5 га) у Чер¬ 
кас. обл., Гурзуфський (1808—12) 
в Криму, де 1820 перебував О. С. 
Пушкін, Верхівнянський (17 ст., 
40 га) у Житомир, обл., де 1847— 
50 перебував О. Бальзак, Кача- 
нівський (18 ст., 542 га) у Черніг. 
обл. (див. Качангвка), Антонільсь- 
кий (кін. 18 єі., бл. 50 га) у 
Війн. обл. та ін. Серед численних 
молодих М. п.— ім. 50-річчя Ра¬ 
дянської влади у Черкасах, ім. 
50-річчя Жовтня в Хмільнику 
Війн, обл., ряд парків, закладених 
до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Поряд з парковими 
насадженнями у М. п. є архітек¬ 
турні ансамблі, окремі пам’ят¬ 
ки природи. М. п. охороняються 
д-вою як пам'ятки садово-парково¬ 
го мистецтва* Вони є осередками 
роботи по вихованню рад. патріо¬ 
тизму га пролет. інтернаціоналіз¬ 
му, мають велике природоохорон¬ 
не значення. Див. також Ден¬ 
дропарк, Парк. І. К. Головач. 
МЕМОРІАЛЬНІ СПОРУДИ — 
твори образотворчого мистецтва 
га архітектури, що увічнюють зна¬ 
менні події в історії країни чи 
міста, для уславлення бойових, 
революц., трудових та наук, под¬ 
вигів народу, пам’ять про окремих 
видатних осіб чи групи осіб. Най¬ 
давніші 8 М. с.— кургани (Цар¬ 
ський курган поблизу Керчі, 4 сто¬ 
ліття до н. е.), обеліски, піраміди, 
саркофаги (див. Єгипет Стародав¬ 
ній), мавзолеї (див. Рим Старо¬ 
давній, розділи архітектури до 
статей про країни Серед. Азії та 
Близького Сходу), пантеони (Пан¬ 
теон у Римі, бл. 125 н. е.; в 
Парижі, 1764—90, арх. Ж. Ж. 
Суфло), тріумфальні арки, коло- 
чи (див. Рим Стародавній, 4л- 
пір), меморіальні храми (Васи¬ 
лі я Блаженного храм у Москві, 
храм-пам’ятник <Козацькі моги- 
ли* поблизу м. Берестечка, 1908— 
14, Іллінська церкво в Суботові 
Черкас, обл., 1653; Аскольдова 
могила в Києві, 1810, та ін.). па¬ 
м’ятники, стели тощо. Своєрідними 
храмами-пантеонами були Деся¬ 
тинна церква (989—996), Софій¬ 
ський собор (1037) та Успенський 
собор у Києво-Печерській лаврі 
(1073—1078) в Києві. За рад. ча¬ 
су на тер. СРСР встановлено чис¬ 
ленні М. с. на честь визначних ре¬ 
волюц. подій, видатних діячів 
революц. руху, науки, л-ри й 
мистецтва (див. також Монумен¬ 
тальна пропаганда) у вигляді 
скульптурних пам’ятників («Бор¬ 
цям революції» на Марсовому по¬ 
лі в Ленінграді 1917—19; «Борцям 
ва владу Рад» у Миколаєві, 1936; 
учасникам Хотинського повстання 
1919 в м Хотині Черні в. обл.. 
1977), монументів («Прометей» 
на честь перемоги Великої Жовта. 
сопіалістич. революції у м. Дні¬ 
про дзержичську, 1923; на честь 
встановлення Рад. влади на Укра¬ 
їні у Харкові, 1974: Жовтневої 

революцШу Києві, 1977; комплекс 
монументів у пам’ять Полтавської 
битви 1709 у Полтаві га ін.); 
мавзолеїв (Мавзолей В. 1 Леніна 
в Москві; мавзолей 26 бакинських 
комісарів у Баку, 1968), меморіа¬ 
лів (Ленінський меморіалі в Улья¬ 
новську, 1967—70); пам’ятників, в 
яких літаки, гармати, військ, кате¬ 
ри тощо поєднуються з архітектур 
но вирішеними постаментами (па 
м’ятник героям-льотчикам па Ма 
лоховому кургані, 1944; пам’ят 
ник екіпажу монітора «Желєзня- 
ков» у Києві, 1967) та пам’ятників 
з каменю чи бронзи в формі реа¬ 
лій минулого (пам’ятник-курінь 
В. 1. Леніну в Розливі, 1927; «Ле¬ 
гендарна тачанка» поблизу м. Но¬ 
вої Каховки, 1967; пам’ятник бій¬ 
цям Першої Кінної армії в смт 
Одеську Львів, обл., 1976), а та¬ 
кож пам’ятників-ансамблів (па¬ 
м’ятай к-ансамбль Саддріддіну 
Айні в Душанбе, 1978). Особливе 
місце належить М. с., встановле¬ 
ним на увічнення слави й величі 
подвигу рад. народу у Великій 
Вітчизн. війні 1941—45. Подвиги 
солдатів і офіцерів, мужність пар¬ 
тизанів і підпільників, пам’ять 
людей, замордованих у фашист, 
катівнях, увічнюють численні па¬ 
м’ятники, монументи, обеліски, 
грандіозні архітектурно-скульп¬ 
турні меморіальні комплекси, ме¬ 
моріальні музеї, споруджені в ба¬ 
гатьох містах і селах на тер. Рад. 
Союзу, а також у містах соціаліс¬ 
тичних країн і країн Зх. Європи. 
Серед них — меморіальні ансамб¬ 
лі у Волгограді (1967. іл. див. до 
ст. Мамаїв курган), в Ленінграді 
(1960, Піскарьовське кладовище), 
в с. Пірчупісі Лит. РСР (1960), 
Саласпілсі Лат. РСР (1961—67), 
Брестська фортеця-герой, Хатинь 
у Білорусії; в Берліні (Трептов- 
парк, 1946—49), в кол. фашист, 
концтаборах Маутгаузен, Бухен- 
вальд, Майданек та ін. На тер. 
України налічується бл. 27 тис. 
М. с., що увічнюють подвиг наро¬ 
ду у Великій Вітчизн. війні: Не¬ 
відомому солдату і матросу па¬ 
м'ятники в Києві, Одесі, Севасто¬ 
полі, пам’ятник Солдатської сла¬ 
ви в Полтаві (1969), меморіальні 
комплекси пам’яті рад. бійців, 
закатованих 1941—43 в Дарниць¬ 
кому концтаборі (1968), та жерт¬ 
вам фашизму в Бабиному Яру 
(1976). обидва — в Києві; пам’ят¬ 
ник-музей визволителям м. Києва 
на місці командного пункту 1-го 
Укр. фронту в с. Нових Петрів- 
цях Київ. обл. (1958), Холм Слави 
у Львові (1958) та Черкасах (1975). 
монумент «Україна — визволите¬ 
лям» у ємт Міловому Вороши¬ 
ловгр. обл. (1972), пам’ятник бор 
цям проти фашизму в м. Корюків- 
ці Черніг. обл. (19/7); 22 монумен¬ 
ти Корсунь-Шевченківськогс ме 
моріального комплексу (1968— 
69), меморіал жертвам фашизм> 
в Дрогобичі (1976); меморіальн 
комплекси в Харкові, в Луцьку, 
обидва — 1977; в с. Кортелісах 
Волин. обл. (1980), монумент на 
честь героїчного подвигу політ, 
працівників поблизу Ворошилов 
града (1980). Іл. див. на окремому 
аркуші, с.448—449; іл. та інформа¬ 
цію про М. с., зокрема в УРСР, 
див. також до статей про області та 
обл. пентри. ін. міста республіки. 
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Літ*. У пам’яті народній. К., 1975; 
Азизян И А., Иванова И. В. Памят- 
ники вечной славьі. М., 1976; Воронов 
Н. В. Советская монументальная 
скульптура. М., 1976. 

А. О. Леонова. 

МЕМОРіАЛЬНО-ОРДЕРНА 
ФбРМА РАХІВНЙЦТВА — 
спосіб ведення поточного бухгал¬ 
терського обліку. За М.-о. ф. р. 
по кожному первинному доку¬ 
менту (або групі їх) складають 
облікові бухгалтерські документи 
— меморіальні ордери для веден¬ 
ня синтетичного обліку та ана¬ 
літичного обліку. Синтетичний об¬ 
лік проводять у журналі реєстра¬ 
ції і в гол. книзі. В журналі реєст¬ 
рації суми меморіальних ордерів 
подають у хронологічному поряд¬ 
ку, зазначаючи їхні номери і дати 
складання. У гол. книзі дані ме¬ 
моріальних ордерів записують що¬ 
до дебету й кредиту взаємно ко¬ 
респондуючих рахунків, зазначаю¬ 
чи дату, порядковий номер ордера 
та суму. За даними гол. книги на 
початок місяця складають сальдо¬ 
вий баланс. Для аналітичного облі¬ 
ку використовують особливі кни¬ 
ги, картки або аркуші. М.-о. ф. р. 
з 50-х рр. поступово замінюють 
журнально-ордерною формою ра¬ 
хівництва та таблично-перфо- 
картковою формою рахівництва. 
МЕМУАРИ (франц. шешоі- 
гє5 — спогади) — твір, у якому ав¬ 
тор розпові дає про події минулого, 
учасником або свідком яких він 
був, про свої зустрічі з видатними 
сучасниками. Класичними зразка¬ 
ми художньо-мемуарного жанру 
є «Поезія і правда. З мого життя» 
Й. В. Гете, «Минуле і думи» О. 
Герцена, «По шляху життя» П. Сак- 
саганського, «Розповідь про не¬ 
спокій» Ю. Смолича. Багато М. 
присвячено Великій Жовтн. соціа¬ 
лістичній революції 1917 і грома¬ 
дянській війні 1918—20, Великій 
Вітчизн. війні 1941—45 та ін. важ¬ 
ливим подіям історії СРСР. У М. 
використовуються й документаль¬ 
ні матеріали, але головне в них 
— безпосередність вражень, жива 
пам’ять про минуле. За формою 
(розповідь від особи автора, хро¬ 
нікальність, фактографічність) М. 
примикають до щоденника, авто¬ 
біографії, але не тотожні з ними. 
Якщо мемуарна форма підкорена 
худож. меті, твір набуває рис по¬ 
вісті, роману («Зачарована Дес¬ 
на» О. Довженка). 
МЕМФІС — місто Стародавнього 
Єгипту. Руїни М. збереглися біля 
су час. селищ Бедрахейн і Міт- 
Рахіне на Пд. Зх. від Каїра. М. 
засн. на поч. 3-го тис. до н. е., був 
великим реліг., політ., культур, 
і ремісничим центром Єгипту, 
столицею Стародавнього царства 
(27—22 ст. до н. е.). За часів ел¬ 
лінізму, з виникненням Александ- 
рії (засн. 332—331 до н. е.), М. 
втратив своє колишнє значення. 
Крім некрополів царів і місц. зна¬ 
ті, збереглися залишки храму бога 
Пта (3-є тис. до н. е.), сфінкс часів 
Нового царства і два колоси Рамсе- 
са II (кін. 14 — 1-а пол. 13 ст. 
до н. е.). 
мЕмфіс — місто на Пд. США, в 
пгг. Теннессі. Порт на р. Міссі¬ 
сіпі, при впадінні в неї р. Уолф. 
Вузол з-ць і автошляхів. 661,3 
тис. ж. (1975). Найрозвинутіше 

машинобудування (вироби, бавов¬ 
нозбиральних машин, електропри¬ 
ладів, автопричепів). Підприємства 
хім., деревообр., буд. матеріалів, 
харч, пром-сті. Значний центр тор¬ 
гівлі с.-г. продуктами. Універси¬ 
тет. 
МЕН — штат на Пн. Сх. США, на 
узбережжі зат. Мен Атлантичного 
ок. Пл. 86 тис. км2. Нас. 1,1 млн. 
чол. (1974). Адм. ц.— м. Огаста. 
Більшу частину тер. займають від¬ 
роги Аппалачів, вкриті лісами, пе¬ 
реважно хвойними. У г-ві велике 
значення мають лісозаготівлі, на 
базі яких працюють деревооор. і 
целюлозно-паперова пром-сть. Ви¬ 
роби. машин для текст, і взут. 
пром-сті, суднобудування. Під¬ 
приємства шкіряно-взут., текст., 
швейної, харч, (особливо рибокон¬ 
сервної) галузей. М’ясо-мол. тва¬ 
ринництво. Гол. культура — кар¬ 
топля, за вироби, якої М. посідає 
одне з провідних місць у країні, 
вирощують також овочі, овес тощо. 
Рибальство. 
м£на — річка в межах Черніг. 
обл. УРСР, права притока Десни 
(бас. Дніпра). Довж. 70 км, площа 
бас. 775 км2. Долина широка, част¬ 
ково заболочена. Живлення пере¬ 
важно снігове й дощове. Використо¬ 
вують для потреб с. г. На січці — 
м. Мена. На берегах, поблизу с. 
Величківки, виявлено слов’ян, по¬ 
селення 8—9 ст. 
М£НА — місто Черніг. обл. УРСР, 
райцентр, на р. Мені (прит. Десни). 
Залізнична станція. Перша досто¬ 
вірна згадка про М. належить до 
1408. В 1654 М. у складі Лівобе¬ 
режної України возз’єднано з Ро¬ 
сією. Рад. владу встановлено в кін¬ 
ці грудня 1917. З 1966 М.— місто. 
У місті — плодоконсервний, мас¬ 
лоробний, тютюново-ферментацій¬ 
ний, прод. товарів, комбікормовий, 
хлібний з-ди, цех Черніг. дослідно- 
експериментальної ф-ки лозових 
виробів, елеватор, райсільгосптех- 
ніка, комбінат побутового обслу¬ 
говування. З заг.-осв., музична і 
спортивна школи, лікарня. Буди¬ 
нок культури, 2 клуби, кінотеатр, 
З бібліотеки, краєзнавчий музей, 
зоопарк. 
менАм, Менам-Чао-Прая — рі¬ 
ка на Пд. Сх. Азії, на п-ові Індо¬ 
китай, у межах Таїланду. Довж. 
1200 км (від витоку гол. прито¬ 
ки — р. Пінг — 6л. 1500 км), пло¬ 
ща бас. 150 тис. км2. Тече Менам- 
ською низовиною, впадає в Сіамсь¬ 
ку зат. Пі в денно-Китайського м., 
утворюючи велику дельту. Жив¬ 
лення дощове. Пересічна витрата 
води в пониззі бл. 2700 м*/с. Вико¬ 
ристовують для зрошування. Суд¬ 
ноплавна на протязі 400 км від гир¬ 
ла, під час повені — на 750 км. 
Сплав лісу, рибальство. В дельті 
М.— м. Бангкок. 
менАмська НИЗОВИНА — 
низовина в Пд.-Сх. Азії, на п-ові 
Індокитай, у межах Таїланду. 
Розташована в серед, і нижній 
частині бас. Менаму. Площа 6л. 
100 тис. км2. Поверхня на Пн. 
погорбована, на Пд. переходить у 
плескату низовину, що лежить 
лише на кілька метрів вище рівня 
моря. Поширені листопадні тро¬ 
пічні ліси, чагарники, в дельтах 
річок — мангрові зарості. Важ¬ 
ливий район рисосіяння країни. 
На М. н. живе більша частина на¬ 

селення Таїланду, розташовані 
міста Бангкок, Тхонбурі та ін. 
МЕНАНДР (Мєуауброс;; бл. 342, 
Афіни — бл. 292, м. Пірей) — 
давньогрец. комедіограф, пред¬ 
ставник т. з. новоаттічної, або 
родинно-побутової, комедії. На¬ 
писав бл. 100 комедій. Осн. тема 
їх — кохання, родинні конфлікти. 
Повністю дійшла до нас комедія 
«Відлюдник» (знайдено 1956), 
шість ін. (знайдено 1905) — в урив¬ 
ках, з них найбільші — «Полюбов¬ 
ний суд» і «Відрізана коса». Коме¬ 
дії М. відбивали прогресивні тен¬ 
денції того часу, реалістично зо¬ 
бражували життя. Вплинули на 
розвиток пізнішої рим. комедії 
і зх.-європ. побутової драми. 
Те.: Укр. перек л.— Відлюдник. 
Львів, 1962; [Уривки з комедій]. В 
кн.: Антична література. Хрестоматія. 
К., 1968; Рос. перек л.— Коме- 
дии. М., 1964. В. І. Пащенко. 

МЄНГЕР (Мепдег) Карл (23.11 
1840, Ной-Сандец, тепер Новий 
Сонч, ПНР —27.11 1921, Відень) — 
австр. економіст, засновник авст¬ 
рійської школи, один з основопо¬ 
ложників концепції «граничної ко¬ 
рисності ь.. Навчався в Празькому 
та Віденському ун-тах, у Краківсь¬ 
кому ун-ті здобув ступінь доктора. 
В 18/9—1903 — професор Віден¬ 
ського ун-ту. В центрі досліджені 
М.— індивід, його потреби й за¬ 
соби задоволення їх. На протива¬ 
гу Марксовій теорії трудової вар¬ 
тості висунув концепцію суб’єк¬ 
тивної цінності, основою якої 
вважав корисність і рідкісність, 
Осн. праця М.— «Основи політич¬ 
ної економії» (1871, рос. переклад 
1903). 
МЕНГГР (від бретон. шеп — ка¬ 
мінь і Ьіг — довгий) — неотесаний 
довгастий камінь, поставлений вер¬ 
тикально. Один з видів мегалітич¬ 
них споруд. М. бувають 4—5 і 
більше метрів заввишки. Інколи 
М. становлять довгі алеї (див. 
Карнак) чи кільцеподібні огоро¬ 
жі (див. Кромлех). М. споруджу¬ 
валися переважно за часів міді- 
бронзи і, можливо, були пов’яза¬ 
ні з культом мертвих. Поширені в 
Пн.-Зх. Європі, в СРСР — в Си¬ 
біру, на Кавказі і в Криму. 
менгГсту хАйле марГАм (н. 

1941, Аддіс-Абеба) — політ. і 
військ, діяч Ефіопії. З 1959 — 
на військ, службі. Закінчив центр 
військ. підготовки в Ефіопії, 
пройшов курс перепідготовки офі¬ 
церів за кордоном. Вивчав економі¬ 
ку в Аддіс-Абебському ун-ті. 
В 1974 як голова координаційного 
к-ту збройних сил, поліції і тер. 
армії очолив революц. виступ ефі¬ 
оп. армії проти феод.-монархіч¬ 
ного ладу. З 1977 — голова Тимча¬ 
сової військ.-адм. ради; одночас¬ 
но — голова Ради міністрів та го¬ 
ловнокомандуючий армією. З 1979 
— голова Комісії по організації 
партії трудящих Соціалістичної 
Ефіопії. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції. 
МЕНГЛЕТ Георгій Павлович [н. 
4 (17).ІХ 1912, Воронеж] — рос. 
рад. актор, нар. арт. СРСР (з 
1974). Член КПРС з 1975. Після 
закінчення 1933 Центр, технікуму 
театр, мистецтв (тепер Дер ж. ін-т 
театр, мистецтва, Москва) і Теат- 
ру-студії під керівництвом О. Ди¬ 
кого (1935), працював у Ленінгр. 

МЕНГЛЕТ 

Менандр. 

Г. П. Менглет. 

А. Р. Менгс. Портрет 
гравера Ф. Барталоц- 
ці. Львівська картинна 
галерея. 
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МЕНГЛІ-ГІРЕЙ 

Менделе Мойхер- 
Сфорім 

Д. І. Менделєєв 

Г. Й. Меедель. 

Ф. Мендельсов 
Бартольді 

Великому драм, театрі ім. М. 
Горького, рос. театрі в Душанбе. 
З 1945 — в Моск. театрі сатири. 
Ролі: Паратов («Безприданниця> 
О. Островського), Олег Баян, 
Побєдоносиков («Клоп», «Баня» 
Маяковського), Коровай («Таб¬ 
летку під язика» Макайонка), 
Шотовер («Дім, де розбиваються 
серця» Шоу) та ін. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани», меда¬ 
лями. 
МЕНГЛГ-ГІРЄЙ (Менглі-Герай; р. 
н. невід.— п. 1515) — кримський 
хан 1468—1515 з династії Гіреів. 
За правління М.-Г. Кримське хан¬ 
ство стало васалом Туреччини 
(з 1475), вело війни з Великою ор¬ 
дою ногайських татар (розгромило 
її 1502). В 1482 орда крим. татар 
на чолі з М.-Г. напала на Україну, 
захопила і зруйнувала Київ. 
МЕНГС (Мепдз) Антон Рафаель 
(22.III 1728, Ауссіг, тепер Усті на 
Лабі, Чехословаччина — 29. VI 
1779, Рим) — нім. живописець і 
теоретик мистецтва. Працював у 
Дрездені, Римі й Мадріді. Під 
впливом Й. Вінкельмана почав 
працювати в традиціях класици¬ 
зму. Твори: фреска «Парнас» (1761, 
вілла Альбані. Рим), портрети. 
Іл. с. 455. 
м Єн Д Е Л Е М6ЙХЕР-СФ6РІМ 
[справж. прізв.— Абрамович Шо¬ 
лом Яків; 21 .XII 1835 (2.1 1836), 
містечко Копиль, тепер Мінської 
обл.—25.ХІ (8.ХІІ) 1917, Оде¬ 
са] — євр. письменник. З 1856 вчи¬ 
телював у Кам'янці-Подільсько- 
му, з 1858 — у Бердичеві. В 1869 
переїхав до Житомира, 1881 — до 
Одеси. Друкуватися почав 1857. 
Писав спочатку мовою іврит при¬ 
родничі, педагогічні та літ.-кри¬ 
тичні праці, в яких пропагував 
ідеї просвітительства. Згодом пе¬ 
рейшов на мову ідиш. На творчо¬ 
сті М. М.-С. помітний вплив рос. 
революц.-демократичної л-ри 60-х 
рр. У повісті «Маленька лю¬ 
дина» (1864), драмі «Такса...» 
(1869) викривав хижацьке обличчя 
і святенництво верхівки євр. грома¬ 
ди. Повість «Фішка Кривий» (1869) 
пройнята любов’ю і співчуттям до 
знедолених. Повість «Шкапа» 
(1873), епопея «Перстень щастя» 
(1865, переробл. 1888—1911)— про 
соціальне і нац. гноблення євр. 
трудящих. Автор сатиричної по¬ 
вісті «Мандри Веньяміна Третьо¬ 
го» (1878), автобіографічної — 
«Шлойме реб Хаїм» (1894—1917). 
Те.: Укр. перек л.— Долина сліз. 
К., 1928: Перстень щастя. К., 1928; 
Мандри Веньямина Третього. X.# 
1934; Вибране. К., 1940. 
МЕНДЕЛЄВІЙ (Мепсіеіеуіит; на 
честь Д. І. Менделєєва), Ма — 
штучно одержаний радіоактивний 
хім. елемент, ат. н. 101; належить 
до актиноїдів. Стабільних ізотопів 
не має. Відомо 10 ізотопів з масо¬ 
вими числами від 248 до 252 і від 
254 до 258. Найбільш довгоживу- 
чий ізотоп ^Мб, період піврозпа- 
ду якого 55 діб. Вперше синтезо¬ 
ваний 1955 групою амер. учених 
на чолі з А. Гіорсо та Г. Т. Сібор- 
гом. 
МЕНДЕЛЄЄВ Дмитро Іванович 
[27.1 (8.II) 1834, Тобольськ — 20.1 
(2.II) 1907, Петербург] — рос. вче¬ 
ний, чл.-кор. Петерб. АН (з 1876), 
член багатьох іноз. академій і на- 
ук.товариств. Закінчив природни- 

чо-матем. ф-т Головного пед. ін-ту 
в Петербурзі (1855). Працював ви¬ 
кладачем гімназії в Сімферополі 
та Одесі. З 1857 — доцент Петерб. 
ун-ту. В 1859—61 — у наук, від¬ 
рядженні в Німеччині. В цей час 
провів ряд досліджень, в резуль¬ 
таті яких, зокрема, вказав на існу¬ 
вання т. з. т-ри абс. кипіння, пізні¬ 
ше її назвали критичною темпера¬ 
турою. З 1864 М.— професор Пе¬ 
терб. технологічного ін-ту, з 1865 — 
Петерб. ун-ту. Вершиною наук, 
творчості М. було його відкриття 
одного з фундаментальних законів 
природи, названого періодичним 
законом Д. 1. Менделєєва. В 1869— 
71 видав у 2 частинах «Основи 
хімії» — перший посібник, у яко¬ 
му курс хімії викладено на основі 
періодичного закону. Приділяв ба¬ 
гато уваги вивченню <різ. власти¬ 
востей речовин, зокрема газів верх¬ 
ніх шарів атмосфери. Узагаль¬ 
нив (1874) рівняння стану ідеаль¬ 
ного газу (див. Клапейрона — Мен¬ 
делєєва рівняння). Розробив гід¬ 
ратну теорію розчинів, визначив 
фіз. константи рідин (питомий 
об’єм, теплове розширення), винай¬ 
шов новий тип бездимного поро¬ 
ху — т. з. піроколодій. Праці М. 
стосуються також теор. і практ. 
питань метрології; з 1892 і до 
кінця життя очолював Головну 
палату мір і ваги. Йому належать 
дослідження з метеорології, астро¬ 
номії, повітроплавання та ін. Ба¬ 
гато уваги приділяв буд-ву нових 
з-ць в Росії, проблемам створення 
Північного мор. шляху, освоєння 
Арктики, оцінки природних ба¬ 
гатств Росії^ розробив одну з пер¬ 
ших схем п екон. районування. 
М. був прихильником матеріаліс¬ 
тичного підходу до пояснення 
явищ природи. Відкритий М. пе¬ 
ріодичний закон хім. елементів 
є однією з природничонаук. під¬ 
валин діалектичного матеріалізму. 
У 1880 М. було висунуто для обран¬ 
ня членом Петерб. академії. Про¬ 
те реакційна більшість академіків 
забалотувала його кандидатуру. 
На знак поваги до М. Київ., а за 
ним і Моск., Харків., Одеський 
ун-ти, а також ряд ун-тів та ака¬ 
демій Європи й Америки обрали 
його своїм почесним членом. Він 
займався питаннями розвитку 
кам’яновуг. пром-сті в Донбасі. 
В 1903 під головуванням М. про¬ 
ведено перший випуск інженерів 
і агрономів Київ, політех. ін-ту. 
Величезне значення відкриттю М. 
періодичного закону хім. елемен¬ 
тів надавали проф. Київ, ун-ту 
П. П. Алексєєв, проф. Харків, 
ун-ту М. М. Бекетов та ін. В 
СРСР засновано золоту медаль 
ім. Д. І. Менделєєва, яку прису¬ 
джують за видатні праці з фізики 
та хімії спільним рішенням АН 
СРСР і Всесоюзного хім. т-ва ім. 
Д. І. Менделєєва. Ім’я М. при¬ 
своєно Всесоюзному н.-д. інсти¬ 
туту метрології, Моск. хім.-тех¬ 
нологічному ін-ту та ін. На честь 
М. названо мінерал менделевіт, 
хім. елемент — менделевій, кратер 
на Місяці, діючий вулкан на о. 
Кунашир ■ (Курильські о-ви), під¬ 
водний хребет у Пн. Льодовитому 
океані тощо. 
Те.: Сочинення* т. 1—25, Л.— М.* 
1937—54. 
Літ.: Голуб А, М. Д. І. Менделєєв і 

Україна. «Наукові записки Київсько¬ 
го державного університету», 1956. 
т. 13, в. 13; Писаржевський О. М. 
Дмитро Іванович Менделєєв. К., 1959; 
Голуб А. М.,Проценко П. А. Д. І.Мен¬ 
делєєв і хімія в Київському універси¬ 
теті в 60—90-х роках XIX ст. «Вісник 
Київського університету. Серія фі¬ 
зики та хімії», 1960, № 3, в. 1; Каме- 
ноградская О. П., Тарасова Т. К. 
Дмитрий Иванович Менделєєв. Биб- 
лиографический указатель. Л*. 1978. 

МЕНДЕЛЄЄВА ВУЛКАН — дію- 
чий вулкан на о. Кунашир (Ку¬ 
рильські острови), в Сахалінській 
обл. РРФСР. Вис. 890 м. Має кіль¬ 
ка кратерів; є фумароли та гарячі 
джерела. На схилах — хвойні та 
широколистяні ліси, зарості ку- 
рильського бамбуку, кедрового 
стланика. Названий на честь Д. І. 
Менделєєва. 
МЕНДЕЛЄЄВА ХРЕБЄТ — під¬ 
водне гірське пасмо у центр, час¬ 
тиш Пн. Льодовитого ок. Про¬ 
стягається на 1500 км від о. Вран- 
геля до центр, частини хр. Ломоно- 
сова. Відкритий 1949 рад. високо¬ 
широтною повітр. експедицією. 
Названий на честь Д. І. Менделє¬ 
єва. 
МЕНДЕЛІЗМ — вчення про зако¬ 
номірності спадковості, що лягло 
в основу сучасної генетики. Виник 
на поч. 20 ст. після повторного 
відкриття в 1900 Менделя законів. 
М. проголосив дискретність (взаєм¬ 
ну відокремленість) і корпуску¬ 
лярну природу спадкових факто¬ 
рів, показав, що особливості пере¬ 
дачі їх від покоління до поколін¬ 
ня підлягають певним варіаційно- 
статистичним закономірностям 
(див. Варіаційна статистика). 
Пізніше М. був підтверджений да¬ 
ними про процеси поділу та до¬ 
зрівання статевих клітин і осн. по¬ 
ложеннями хромосомної теорії 
спадковості. М. і генетика, яка 
розвивається на його основі, дали 
змогу подолати труднощі, що стоя¬ 
ли перед дарвінізмом у поясненні 
механізмів еволюції, відмовитися 
від уявлення про злиття спадкових 
ознак при схрещуванні організмів, 
яке заперечувало можливість збе¬ 
реження в наступних поколіннях 
ознак, набутих окремими індиві¬ 
дуумами виду. М. покладено в 
основу сучас. методів селекції рос¬ 
лин, тварин і мікроорганізмів. 

В. А. Труханов. 

мЕнделя ЗАКОНИ, правила 
Менделя — відкриті Г. Менделем 
(1865) закономірності передавання 
спадкових ознак, в основі яких 
лежить дискретна, корпускулярна 
природа спадкових факторів. Пер¬ 
ший М. з.— закон доміну¬ 
вання, згідно з яким у першому 
гібридному (див. Гібрид) поколін¬ 
ні від схрещування двох гомозигот¬ 
них (див. Гомозиготність) форм 
виявляється лише одна з двох мож¬ 
ливих ознак — домінантна, а дру¬ 
га перебуває у пригніченому (реце¬ 
сивному; див. Рецесивність) ста¬ 
ні. Проте цей закон не є всеосяж¬ 
ним (див. Домінантнгсть, Кодо- 
мінантність). Другий М. з.— за¬ 
кон розщеплення ознак, за 
яким при самозапиленні або схре¬ 
щуванні між собою гібридів першо¬ 
го покоління в другому поколінні 
з’являються в певних числових 
співвідношеннях організми, одні 
з яких мають рецесивну, другі — 
домінантну ознаку. Третій М. з.— 
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закон незалежного ком¬ 
бінування ознак полягає в 
тому, що при схрещуванні організ¬ 
мів, які відрізняються за кілько¬ 
ма парами ознак, у першому гіб¬ 
ридному поколінні спостеріга¬ 
ється домінування, в другому — 
розщеплення по кожній парі ознак 
незалежно. Цей закон справедли¬ 
вий лише для тих ознак, гени яких 
містяться у негомологічних (не¬ 
парних) хромосомах. В основі 
третього М. з. лежить незалежний 
розподіл у мейозі хромосом, що 
несуть пари алельних (див. Алелі) 
генів, і їх випадкове комбінування 
в процесі утворення зигот. 

В. А. Труханов. 

МЄНДЕЛЬ (Мепбеї) Грегор 
Йоганн (22.VII 1822, Гайнцендорф, 
Австро-Угорщина, тепер Гинчіце, 
Чехословаччина — 6.1 1884, Брюнн, 
гелер Брно, Чехословаччина) — 
чеський природознавець, осново¬ 
положник вчення про спадковість, 
названого на його честь менделіз¬ 
мом. Після закінчення (1843) фі¬ 
лософ. класів при ун-ті в Ольмю- 
ці постригся у ченці Августинсь- 
кого монастиря у Брюнні. У 1851— 
53 вивчав у Віденському ун-ті 
фізику, ботаніку, палеонтологію 
та аналітичну хімію. Протягом 7 
років (1856—63) проводив до¬ 
сліди по гібридизації 22 сортів 
гороху. Простеживши успадко¬ 
вування батьківських ознак у кіль¬ 
кох поколінь гібридів, уперше об¬ 
грунтував і сформулював законо¬ 
мірності вільного розходження та 
комбінування спадкових факторів 
(див. Менделя закони). Проте 
встановлені М. закономірності 
спадковості були визнані лише 
після перевідкриття їх (1900) голл. 
вченим Г. Де Фрізом, нім.— К. 
Корренсом і австр.— Е. Черма- 
ком. М. займався також питаннями 
бджільництва, метеорологією, са¬ 
дівництвом, схрещуванням сірих 
та білих мишей. 
Те.: Опьггьі над растительньїми гиб- 
ридами. М., 1965; Избранньїе работьі. 
М., 1968 [в співавт.]. 

МЕНДЕЛ ЬСбН-БАРТбЛ ЬДІ 
(МепбеІззоЬп-ВагПюІсіу) Якоб 
Людвіг Фелікс (ЗЛІ 1809, Гамбург 
— 4.XI 1847, Лейпціг) — нім. ком¬ 
позитор, диригент, органіст. Му¬ 
зики навчався в К. Цельтера в Бер¬ 
ліні, де з 9 років виступав як піа¬ 
ніст. Навчався в Берлін, ун-ті. В 
1829—32 виступав як піаніст, ди¬ 
ригент і композитор у багатьох 
країнах Європи. В 1832—35 — 
«директор музики*’ в Дюссельдор¬ 
фі, з 1835 керував концертами Ге- 
вандгауза в Лейпцігу, де за його 
ініціативою 1843 було відкрито 
першу в Німеччині консерваторію 
(він вів клас композиції). В своїй 
творчості поєднував романтичні 
тенденції з класичними традиція¬ 
ми 18 — поч. 19 ст. Музика М.-Б. 
охоплює майже всі жанри, демо¬ 
кратична за змістом, грунтується 
на нім. нар. мелосі. М.-Б.— осно¬ 
воположник нових жанрів і форм, 
зокрема «Пісень без слів* (48 фп. 
мініатюр у 8 зошитах, 1832—45), 
програмної концертної увертюри 
«Сон літньої ночі* (1826, яку висо¬ 
ко цінував, зокрема, Т. Шевченко). 
Автор опери « Весілля Камачо* 
(1827), 5 симфоній, ораторій «Пав¬ 
ло* (1836) та «Ілія* (1847), скрип¬ 
кового й 2 фп. концертів, музики до 

вистав,пісень, вокальних і інструм. 
ансамблів, хорів та ін. творів. 
Літ.: Ворбс Г. X. Феликс Мендель- 
сон-Бартольди. Жизнь и деятельность 
в свете собственньїх вьісказьіваний и 
сообщений современников. Пер. с нем. 
М.. 1966. В. Д. Тимофєєв. 

МЕНДЕС (Мбпсіег) Леопольдо 
(ЗО.УІ 1902, Мехіко — 15.ХІ 1969, 
там же) — мекс. графік і живопи¬ 
сець. У 1917—20 навчався в АМ у 
Мехіко. Керівник «Майстерні на¬ 

родної графіки* (з 1937). Твори 

Л. Мендес.# Народи світу об’єднують¬ 
ся проти війни Ліногравюра. 20 ст. 

М. насичені глибоким соціальним 
змістом, сповнені ідеями боротьби 
за мир, демократію і нац. незалеж¬ 
ність (розписи в Нац. графічних 
майстернях у Мехіко, 1936—57, 
в співавт. з П. О’Хіггінсом та ін.; 
графічна серія «В ім’я Христа*, 
1939; аркуш до альбому «Мексі- 
канська революція*, цикли гравюр 
до фільмів, іл. до книжок тощо). 
Міжнар. премія Миру, 1953. Іл. 
див. також до ст. Графіка, т. З, 
с. 144—145. 
МЕНДбСА — місто на Зх. Арген- 
тіни, адм. ц. пров. Мендоса. Роз¬ 
ташована у передгір’ї Анд, на 
трансконтинентальній з-ці. 471 
тис. ж. (з передмістями, 1970). 
Провідна галузь пром-сті — хар¬ 
чосмакова (переробка та консер¬ 
вування фруктів і овочів; гол. 
виноробний центр країни). Під¬ 
приємства цем. і текст, галузей. 
Ун-т. М. засн. 1561, 1861 була 
зруйнована землетрусом, згодом 
відбудована. 
МЕНЕДЖЕРЙЗМ (від англ. ша- 
па&е — керувати) — бурж. теорія 
управління капіталістичним ви¬ 
робництвом, а також соціологічне 
вчення, що становить складову 
частину сучас. бурж. ідеології, яка 
намагається використати досягнен¬ 
ня науково-тех. прогресу для ідео¬ 
логічного захисту сучас. капіталіз¬ 
му. Представники М. намагаються 
довести, ніби з переходом управ¬ 
ління до найманих професійних 
керівників — менеджерів власни¬ 
ки капіталу втратили контроль 
над виробництвом, а капіталізм 
позбувся властивих йому раніше 
суперечностей. М. виник на поч. 
20 ст. у США (засновник — Ф. 
Тейлор), інтенсивно розвивався 
в 50—70-х роках (Д. Бернхейм, 
Е. МейОу П. Дракер та ін.). Має 
подвійне функціональне призна¬ 
чення: ідеологічно-апологетичне, 
що пов’язане з проголошенням 
можливості розв’язання соціально- 
екон. конфліктів методами «со¬ 
ціальної інженерії*, використовую¬ 
чи ліберально-реформістські люд¬ 
ських відносин теорію> і кон¬ 
цепцію «класового партнерства*, 
та організаційно-управлінське, шо 

спрямоване на раціоналізацію ор¬ 
ганізації й управління капіталіс¬ 
тичним виробництвом і спирається 
на результати соціологічних і со- 
ціопсихологічних емпіричних до¬ 
сліджень. В. В. Танчер. 
МЕНЕЛАЙ (Мєгі&аоє) — у 
грец. міфології цар Спарти. Один 
з героїв Троянської війни у до якої 
спричинилося викрадення троян¬ 
ським царевичем Паргсом Єлени, 
дружини М. Образ М. відтворено 
в мистецтві й л-рі (Гомер, Евріпід 
та ін.). Див. також «Іліада*, 
«Одіссея*. 
МЕНЕСТРЕЛЬ (франц. шбпезТ- 
геї, від лат. тіпІ8Іегіа1І8 — 
гой, хто перебуває на службі) — 
1) Професіональний співець і му¬ 
зикант у феод. Франції і Англії. 
У 12—13 ст. перебували на службі 
у сеньйора. В 14—18 ст. М. на¬ 
зивали й нар. музикантів. Часто 
розповсюджували політ, новини, 
брали участь у нар. рухах, за що 
зазнавали переслідувань. ^Пе¬ 
реносно — поет, співець. 
МЕНЖЙНСЬКИЙ Вячеслав Ру- 
дольфович [19 (31).VIII 1874, Пе¬ 
тербург — 10.У 1934, Москва] — 
рад. державний і парт. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1902. Н. в 
сім’ї вчителя. Закінчив юрид. ф-т 
Петерб. ун-ту (1898). В революц. 
русі з 1895. В 1905 — член військ, 
орг-ції при Петерб. к-ті РСДРП. 
В 1906—17 — в еміграції, працю¬ 
вав у закорд. орг-ціях РСДРП. 
Влітку 1917 повернувся в Росію: 
член Бюро військ, орг-ції при 
ЦК РСДРП(б), член редколегії 
газет «Солдат* і «Правда*. Після 
Великої Жовтн. соціалістичної ре¬ 
волюції — наркомфін РРФСР. У 
1918—19 — ген. консул РРФСР у 
Берліні. В 1919 — нарком РСІ 
УРСР. З кін. 1919 — член Прези¬ 
дії ВЧК, з 1923 — заст. голови 
ОДПУ, з 1926 — голова ОДПУ. 
На XV і XVI з’їздах партії оби¬ 
рався членом ЦК ВКП(6). Член 
ЦВК СРСР. Нагороджений орде¬ 
ном Червоного Прапора. Похова¬ 
ний на Красній площі біля Крем¬ 
лівської стіни. 
Лгт.С Гладков Т., Смирнов М. Мен- 
жинский. М.і 1969. 

МЕНЗБГР Михайло Олександро¬ 
вич [23.Х (4.XI) 1855, Тула — 
10.Х 1935, Москва] — рос. рад. 
зоолог, академік АН СРСР (з 
1929). Закінчив Моск. ун-т (1878); 
з 1886 — професор цього ж ун-ту. 
В 1911—17 — професор моск. 
Вищих жіночих курсів. У 1917— 
19 — ректор Моск. ун-ту; з 1915 
також президент Моск. т-ва до¬ 
слідників природи. Праці М. з пи¬ 
тань зоогеографії, порівняльної 
анатомії, орнітології, історії фау¬ 
ни. Запропонував схему зоогеогра¬ 
фічного районування палеаркти- 
ки, вивчав залежність мінливості 
тварин від умов навкол. середови¬ 
ща; пропагував еволюційне вчення 
Ч. Дарвіна. Створив моск. школу 
орнітологів, зоогеографів та ана¬ 
томів. 
МЕНЗУЛА (лат. тепзиіа — сто¬ 
лик) — польовий столик, який 
використовують у топографії при 
безпосередньому складанні плану 
або карти місцевості за допомогою 
графічного методу. Мензула скла¬ 
дається з квадратної дошки — 
планшету, підставки і штативу. До 
верхньої площини планшету при- 

МЕНЗУЛА 

В. Р. Менжинський, 

М. О. Мензбір. 

Менелай з тілом Пат* 
рокла. Мармурова рим¬ 
ська копія з елліністич¬ 
ного оригіналу близько 
250—240 до н. е. Лод¬ 
жія дей Ланці. Флорен¬ 
ція. 
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МЕНЗУЛЬНЕ 
ЗНІМАННЯ 

В. В. Меннер. 

К. П. Ш. Менон. 

М. О. Меецинський. 

СИз 

Н. 

Ментол. 

крі плюють аркуш креслярського 
паперу, на якому під час мензуль¬ 
ного знімання за допомогою кіпре¬ 
геля викреслюють план місцевості. 

В. М. Сердюков. 
МЕНЗУЛЬНЕ ЗНІМАННЯ — 
один з методів топографічного зні- 
мання, в результат1' якого одержу¬ 
ють план чи карту місцевості. 
Здійснюють за допомогою мензу¬ 
ли га кіпрегеля. При М. з. визна¬ 
чають планове положення і відміт¬ 
ки характерних точок місцевості, 
які на планшет наносять графічно. 
За одержаними точками викреслю¬ 
ють контури місцевості (межі зе¬ 
мельних угідь, ріки, озера, шля¬ 
хи, населені пункти тощо), які 
позначають на карті умовними 
знаками. За допомогою М. з. ві¬ 
дображають також рельєф міс¬ 
цевості лініями, що сполучають 
точки з однаковою висотою (див. 
Ізолінії). Для проведення М. 3. 
створюють опорну геодезичну сіт¬ 
ку. В Росії М. з. застосовують з 
серед. 19 сі., гол. чин. при складан¬ 
ні військ, карт. В. М. Сердюков. 
МЕНІНГГТ [від грец. цтрчу| 
(рб^іууо^) — мозкова оболонка] — 
запалення мозкових оболонок го¬ 
ловного і спинного мозку. 
Запалення м’якої мозкової обо¬ 
лонки наз. лептоменінгітом, твер¬ 
дої — пахіменінгітом. Збудники 
М.— патогенні мікроорганізми. 
Залежно від збудника розрізня¬ 
ють М. бактеріальні, вірусні, гриб¬ 
кові та ін. В окрему групу виділя¬ 
ють туберкульозні та сифілітичні 
М. Найчастіше М. спричинюється 
менінгококом і пневмококами 
(особливо на М., спричинюваний 
пневмококом, часто хворіють діти). 
За розвитком і перебігом М. поді¬ 
ляють на гострі,підгострі та хро¬ 
нічні; за характером спинномозко¬ 
вої рідини — на серозні, гнійні, 
геморагічні. За клінічною карти¬ 
ною окремі форми М. відрізняють¬ 
ся одна від одної, але всі вони 
мають деякі спільні ознаки. Це — 
т. з. оболонкові симптоми (напру¬ 
ження деяких м’язів — контрак¬ 
тури, нахилення голови стає ут¬ 
рудненим, супроводиться болем; 
рефлекторне подразнення м’язі в- 
згиначів ноги викликає їх напру¬ 
ження), підвищення т-ри, блюван¬ 
ня, головний біль, психічні розла¬ 
ди. Іноді виникають психомоторне 
збудження, марення. Лі куван¬ 
ня — лише в стаціонарі. 
Літ.: Лечение и профилактика гной- 
ньіх менингитов. К., 1979; Ващен- 
ко М. А.. Максимец В. Г. Менингит 
и менингознцефалит менингококко- 
ной атиологии. К.. 1980. 

М. Я. Ващенко. 
МЕНІНГОКОК — мікроорганізм, 
що належить до групи коків, збуд¬ 
ник менінгококової інфекції. 
МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ 
— гостре інфекційне захворюван¬ 
ня людини, збудником якого є 
менінгокок. Від хворої людини 
або менінгококоносія М. і. переда¬ 
ється повітряно-крапельним шля¬ 
хом. Ознаки М. і. дуже різні. 
Здебільшого зараження менінгоко¬ 
ком не викликає будь-яких хво¬ 
робливих явищ; найчастіше роз¬ 
вивається запальний процес у но¬ 
соглотці — менінгококовий назо- 
фарингіт. Іноді менінгокок по¬ 
трапляє у кров’яне русло (менін- 
гококцемія), головний {менінгіт, 
менінгоенцефаліт) і спинний мозок 

(менінгоенцефаломієліт). При М. і. 
можуть виникати ураження над¬ 
ниркових залоз, що спричинює 
функціональні розлади судинного 
тонусу (падає артеріальний тиск), 
з’являються різні за формою і 
розміром шкірні висипи. Іноді 
уражуються суглоби (поліарт¬ 
рит), серце (міокардит, ендокар¬ 
дит, перикардит), легені {пнев¬ 
монія) тощо. Нерідко спостеріга¬ 
ються і тяжкі форми, коли менін¬ 
гіт або менінгоенцефаліт поєдну¬ 
ється з менінгококцемією, ендокар¬ 
дитом, поліартритом тощо. Ліку¬ 
вання — лише в стаціонарі. 

М. Я. Ващенко. 
МЕНГСК (від грец. ціМакО£ — 
півмісяць) — 1) Викривлена 
поверхня рідини між стінками 
тонкої трубки (капіляра) або між 
близько розміщеними одна від 
одної пластинками. Змочуюча рі¬ 
дина має угнутий М., незмочуюча 
— опуклий. Див. також Капіляр¬ 
ні явища. 2) Опукло-угнута (або 
угнуто-опукла) лінза, обмежена 
двома сферичними поверхнями. 
МЕНГСК — внутрішній і зовніш¬ 
ній внутрішньосуглобові хрящі в 
колінному суглобі, кожний з яких 
має серповидну форму. М. зу¬ 
мовлюють можливість здійснюва¬ 
ти різноманітні рухи, пом’якшу¬ 
ють дію поштовхів. При переванта¬ 
женні (найчастіше у спортсменів) 
виникає переростягнення суглоба, 
можливе ушкодження М.— його 
відрив. 
МЕНГСКОВИИ ТЕЛЕСКбП — 
оптичний прилад для астрономіч¬ 
них спостережень, основними час¬ 
тинами якого є меніск та угнуте 
сферичне дзеркало (мал.). Усі оп¬ 
тичні поверхні телескопа мають 
порівняно легку для виготовлення 
сферичну форму. Завдяки виправ¬ 
ленню майже всіх аберацій (див. 
Аберації оптичних систем) М. т. 
дає зображення високої яжості на 
великому полі зору. М. т. може 
служити й фотографічним теле¬ 
об’єктивом. Один з найбільших у 
світі М. т., збудований в СРСР, 
встановлено на Абасту майсь кій 
астрофіз. обсерваторії (Груз.РСР). 
Він має меніск діаметром 700 мм 
і дзеркало діаметром 1000 мм. 
Поле зору його досягає 5° при 
відносному отворі 1 : 3. Винайшов 
М. т. 1941 рад. учений Д. Д. Мак- 
сутов (1896—1964). 

М. М. Фащевський. 
МЕННЕР Володимир Васильович 
[н. 11 (24).ХІ 1905, м. Шацьк, те¬ 
пер Рязан. обл. РРФСР] — рад. 
геолог, акад. АН СРСР (з 1966). 
Закінчивши Моск. ун-т (1927), 
працював у Моск. відділенні Гео¬ 
логічного комітету. В 1930—65 
працював у Моск. геологорозвіду¬ 
вальному ін-ті. У 1961—74 — заст. 
директора Геол. ін-ту АН СРСР. 
З 1965 — зав. кафедрою геол. ф-ту 
Моск. ун-ту. Провадив геол. ‘до¬ 
слідження в Криму, на Кавказі, 
Полярному Уралі, в Башкирі!, Си¬ 
біру, на п-ові Камчатка. Осн. іта- 
ці — з палеонтології, проблем оіо- 
стратиграфії. У 1968—72 М. був 
президентом Міжнар. стратигра¬ 
фічної комісії, з 1976 — віце-пре¬ 
зидент Міжнародного союзу геол. 
наук, з 1978 — голова Нац. к-ту 
геологів СРСР. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами. 

Ю. Я. Соловйов. 

МЕНбН Кумар Падма ПІівашан- 
кар (н. 18.Х 1898, м. Коттаям, шт. 
Керала) — держ. і громад, діяч 
Індії. Закінчив Оксфордський 
ун-т (Великобританія). На держ. 
службі з 1921. В 1943—47 — 
представгик, 1947—48 — посол 
Індії в Китаї. В 1948—52 — секре¬ 
тар М-ва закорд. справ. У 1952— 
61 — посол Індії в СРСР і за су¬ 
місництвом у Польщі й Угорщині. 
З 1965 — президент Індійсько-ра¬ 
дянського культурного товариства. 
З 1969 — член Президії Всеіндій- 
ської ради миру, з 1970 — член 
Президії Всесвітньої Ради Миру. 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами, 
1977—78. 
МЕНОНГТИ — протестантська 
секта, що виникла в 30-х рр. 16 
ст. в Нідерландах як результат 
виродження (після поразки Се¬ 
лянської війни 1524—26 і Мюн- 
стерськоі комуни) революційного 
анабаптизму (див. Анабаптисти) 
в непротивленську секту, що про¬ 
повідувала смиренність і покір¬ 
ність. Дістали свою назву за ім’ям 
засновника — священика Менно 
Сімонса. Догмати й обрядовість М. 
багато в чому запозичені в анабап¬ 
тистів. Надають великого значення 
власній вірі, вважають, що вона 
має пріоритет навіть перед «святим 
письмом*, проповідують хіліазм 
і месіанізм. У Росію й на Україну 
віровчення М. було занесено нім¬ 
ця ми-колоністами наприкінці 18 
ст. Громади М. існують у США, 
Канаді, Нідерландах, ФРН та 
ін. Невелика кількість М. є в 
СРСР. З 1930 існує Всесвітня 
конференція менонітів (центр — 
у Канаді). 
МЕНСТРУАЛЬНИЙ цикл — 
складний фізіологічний процес, що 
характеризується циклічними змі¬ 
нами в організмі жінки, особливо 
виявленими в яєчниках і матці, і 
завершується кров'яними виділен¬ 
нями з статевих органів {менстру¬ 
ація). М. ц. властивий також лю¬ 
диноподібним мавпам. Циклічні 
процеси, які відбуваються в орга¬ 
нізмі жінки, здійснюються за учас¬ 
тю центральної нервової системи 
{кора великих півкуль головного 
мозку, гіпоталамус, гіпофіз). Пер¬ 
ша менструація з’являється у дів¬ 
чат у період статевого дозрівання, 
у віці 11—16 років (здебільшого 
14—15 років). Менструація триває 
від 3 до 6 днів і відбувається ре¬ 
гулярно через 21—31 день (у біль¬ 
шості жінок через 28 днів). При¬ 
пиняються менструації у жінок 
при настанні клімаксу, а також 
в період вагітності, часто під час 
годування дитини груддю та при 
деяких захворюваннях, виснажен¬ 
ні організму. За морфологічним 
складом, фізіологічними і біоло¬ 
гічними властивостями менструаль¬ 
на кров відрізняється від нормаль¬ 
ної. Менструальні виділення міс¬ 
тять також відторгнуті тканини 
слизової оболонки матки. Менстру¬ 
ація — лише зовн. прояв заг. змін, 
що відбуваються як у статевій сфе¬ 
рі жінки, так і в усьому організмі. 
Про порушення М. ц. див. Амено¬ 
рея, Дисменорея. 
МЕНСТРУАЦІЯ (від лат. тепзі- 
ГШ15 — щомісячний) — щомісячна 
кровотеча з матки, зовнішній про¬ 
яв менструального циклу. 
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МІНСЬКИЙ РАЙбН — у центр, 
частині Черніг обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,4 тис. 
км2. Нас. 57,9 гис. чол. (1980). 
У районі — 57 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, 2 селищ¬ 
ним і 20 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Мена. Район роз¬ 
ташований в межах зони мішаних 
лісіб (Полісся Українського). 
Корисні копалини: торф, пісок, 
глина. Гол. ріка — Десна з прит. 
Меною.Грунти дерново-підзолисті, 
опідзолені та болотні. Ліси (сосна, 
береза, вільха, клен, липа, тополя) 
займають 11,4 тис. га. В межах 
району — Каморетський держ. за¬ 
казник. Найбільші підприємства — 
менські плодоконсервний, прод. 
товарів, маслоробний і тютюново- 
ферментаційний, макошинський 
сільгоспмашин заводи. Комбінат 
побутового обслуговування (Мена) 
га о будинків побуту. Землеробст- 
во району спеціалізується на ви 
рощуванні зернових (пшениця, жи¬ 
то, ячмінь), картоплі та льону. 
Тваринництво м’ясо-мол. напряму 
(скотарство, птахівництво, свинар¬ 
ство). Площа с.-г. угідь 1979 стано¬ 
вила 103, 9 тис. га, у т. ч. орні зем¬ 
лі — 67,2 тис. га, луки і пасовища 
— 35,0 тис. га. У М. р.— 22 кол¬ 
госпи, 3 радгоспи, птахофабрика, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізничні станції: 
Мена та Макошине. Автомоб. шля¬ 
хів — 243 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 292 км. У районі — 
Зо заг.-осв., 2 муз. та спортивна 
школи; 40 лік. закладів, у т. ч. 
8 лікарень; санаторій-профілакто- 
рій. 48 будинків культури і клу¬ 
бів, кінотеатр, 58 кіноустановок, 
43 6-ки, краєзнавчий музей та зоо¬ 
парк у Мені. У с. Феськівці М. р. 
народився укр. рад. вчений в галу¬ 
зі механізації с. г. І. X. Василенко, 
у емт Березні — укр. рад. компо¬ 
зитор Г. Г. Верьовка, в с. Кукови- 
чах — укр. актор В. О. Грицай, 
у с. Волосківцях — укр. кобзар і 
лірник Т. М. Пархоменко, в с. 
Синявці — укр. рад. літературо¬ 
знавець С. В. Савченко. У М. р. 
видається газ. «Колгоспна прав¬ 
да» (з 1931). П. К. Сич. 
МЕНТо/1, З-метил-6-ізопропіл- 
циклогексанол — органічна сполу¬ 
ка, безбарвні кристали з харак¬ 
терним запахом м'яти; мало роз¬ 
чинні у воді, добре — в органічних 
розчинниках: на шкірі викликають 
відчуття прохолоди. Відомо 12 
стереоізомерів (див. Ізомерія). У 
природі найпоширеніший лівообер- 
таючий ізомер з іпп 43е С, ГКИГ1 
216е С — основна складова части¬ 
на ефірної олії м’яти, з якої до¬ 
бувають ментол. Синтезують М. 
гідруванням тимолу. Застосову¬ 
ють у медицині — зовнішньо як 
антисептичний засіб при запаленні 
слизової оболонки носа і горла, 
як знеболювальний засіб при мі¬ 
грені, свербінні шкіри, різних 
невралгіях тощо. Всередину прий 
мають при стенокардії, іноді при 
нудоті, шлунково-кишкових захво¬ 
рюваннях тощо. М. використову¬ 
ють також у парфюмерії та косме¬ 
тиці (домішки до косметичних 
виробів, зубного порошку, паст), 
у харч пром-сті (при виготовлен¬ 
ні лікерів, цукерок) ТОЩО. 

М Єн ТОР (грец. Метеор) — 
1) Наставник сина Одіссея — 

Телемаха в поемі Гомера «Одіс¬ 
сея». 2) Керівник, наставник, вихо¬ 
ватель. 3) Переносно — на¬ 
докучлива, нудна людина. Іноді 
слово «ментор» вживається з іро¬ 
нічним відтінком. 
МЄНТОРА МЄТОД — спосіб 
сішямованого виховання молодих 
гібридних рослин під впливом 
іншої рослини — ментора (вихова¬ 
теля) при їх щепленні. Цей метод 
грунтується на активному впливі 
підщепи на прищепу і навпаки. 
М. м. розроблений 1. В. Мічурі- 
чим. За допомогою методу менто¬ 
ра він вивів сорти яблуні: Бель- 
фльор-китайка. Кандиль-китайка, 
Ренет бергамотний; груші: Берга¬ 
мот Новик; вишні: Краса півночі. 
Терен солодкий та ін. При цьому 
підвищувалась морозостійкість 
прищепленого молодого гібридного 
сіянця, поліпшувалась якість його 
плодів тощо. Одержувані зміни 
при застосуванні М. м. закріплю¬ 
валися лише при вегетативному 
розмноженні нових сортів плодо¬ 
вих дерев. 
менуЄт (франц. тепиее, від 
тепи — малин, дрібний) — франц. 
танець. Походить від нар. танцю 
провінції Пуату. З 2-ї пол. 17 ст. 
став придворним танцем, потім 
поширився по всій Європі як баль¬ 
ний, в Росії — з 18 ст. Виконувався 
парами плавно, урочисто. Муз. 
розмір в/4. У 18 ст. М. набув рис 
граціозної церемонної манірності. 
Муз. форму М. використовували 
композитори Ж. Б. Люллі, Ф. Ку- 
перен, Й. С. Бах, Г. Ф. Гендель, 
В. А. Моцарт, П. Чайковський, 
В. Косенко. Б. Лятошинський та 
ін. 
МЕНХЕНГЛАДБАХ — місто на 
Зх. ФРН, у землі Пн. Рейн-Вест- 
фалія. Вузол з-ць і автомоб. шля¬ 
хів. 263 тис. ж. (1975). Гол. галу¬ 
зі пром-сті — текст., швейна і 
трикотажна. Розвинуте також ма¬ 
шинобудування. Інженерна школа 
текст, вироби. Архіт. пам’ятки 
11—17 ст. М. виріс навколо мона¬ 
стиря, збудованого у 10 ст. 
МЄНЦЕЛЬ (Мепгеї) Адольф фон 
(8.ХІ1 1815, Бреслау, тепер Вроц- 
лав, Польща — 9.ІТ 1905, Берлін) 
— нім. живописець і графік. На¬ 
вчався в свого батька, з 1830 — в 
берлінській АМ. Відвідав Париж. 
Верону. Твори: живописні —«Кім¬ 
ната з балконом» (1845), «Сад прин¬ 
ца Альбрехта» (1846), «Концерт в 
Сан-Сусі» (1852), «Селянський 
геатр у Тіролі» (1859), «Мандрів¬ 
ний цирк» (1886) та ін. На твор¬ 
чість М. вплинули революц. події 
1848—49 Він створив картини з 
життя робітників («Залізопрокат 
ний цех». 1875; «Шліфувальник 
у кузні», 1881). М.— автор гра¬ 
фічних серій. Твори зберігаються 
в Нац. галереї в Берліні, Музеї об¬ 
разотворчих мисі. ім. О. С. Пуш¬ 
кіна в Москві та ін. 
МЕНЦЗЙ (бл. 372—289 до н. е., 
царство Лу, на тер. су час. провін¬ 
ції Шаньдун) — давньокит. філо- 
соф-ідеаліст, послідовник Конфу- 
ція. Вчення М. виклали його послі¬ 
довники в книзі «Менцзи» (3 сі. до 
н. е.). У філософії стояв на пози¬ 
ціях ідеалізму. Основою пізнання 
вважав свідчення розуму. Гол. 
увагу приділяв розробці конфу- 
ціанської етики й політики. М. 
вважав, що сусп. порядок визна¬ 

чається волею «неба», а тому поділ 
людей на «вищих» і «нижчих» не 
може бути змінений; виходив з 
того, що вищою метою суспіль¬ 
ства є розвиток добропорядно¬ 
сті людей, забезпечення їхнього 
щастя. Виступав проти осн. поло¬ 
жень легістів (див. Фацзя). Су- 
спільно-політ. погляди М. відзна¬ 
чалися певним демократизмом 
(поради правителям шодо поліп¬ 
шення долі народу, гуманного 
правління, критика війни). 
МЕНЦЙНСЬКИЙ Модест Омеля¬ 
нович (29.IV 1875, с. Новосілки, 
тепер Великі Новосілки Мостись- 
кого р-ну Львів, обл.— 11.XII 
1935, Стокгольм) — укр. оперний 
співак (драм, тенор). Співу на¬ 
вчався під керівництвом В. Висоць- 
кого у Львові та Ю. Штокгаузена 
у Франкфурті-на-Майні, де 1901 
дебютував на оперній сцені. Ви¬ 
ступав у Відні, Лондоні, Берліні, 
Байрейті, Копенгагені, Амстерда¬ 
мі. В 1905—10 — соліст опери в 
Стокгольмі, 1910—26 — в Кельні. 
В 1903 та 1908—09 співав у Львів, 
оперному театрі. Прославився ви¬ 
конанням партій в операх Вагнера 
(Лоенгрін, Зігфрід, Тангейзер — в 
однойменних творах). Серед ін. 
партій: Радамес, Отелло («Аїда», 
«Отелло» Верді), Каніо («Паяци» 
Леонкавалло), Ірод («Саломея» 
Р. Штрауса). Був відомий як ка¬ 
мерний співак — виконавець тво¬ 
рів, зокрема укр. композиторів 
Лисенка, Січинського, Людкевича. 
Широко пропагував укр. муз. 
культуру за кордоном. 
Літ.: Деркач І. Модест Менцинський 
— героїчний тенор. Львів, 1969; Колес- 
са М. Спогади про Модеста Мен- 
цинського. «Музика», 1975, № 6. 

К. М. Гелитович. 
МЄНЧИЦЬ Володимир Амвросі- 
йович (1837, містечко Вчорайше, 
тепер село Ружинського р-ну Жи¬ 
томир. обл.— 1916, Київ) — укр. 
фольклорист і етнограф, книгар. 
Навчався в Київ, духовній акаде¬ 
мії. Відкрив книгарні в Херсоні, 
Миколаєві та Єлизаветграді (те¬ 
пер Кіровоград). Зібрав числен¬ 
ні фольклорно-етногр. матеріали 
(опубл. частково в виданій М. Дра- 
гомановим зб. «Малоросійські на¬ 
родні перекази й оповідання». 
1876), вивчав побут чумаків. Фоль¬ 
клористичну діяльність М. висо¬ 
ко оцінив І. Франко. 
Літ.: Стеценко Л. Ф. В. А. Менчиць. 
«Народна творчість та етнографія», 
1966, № 2. Є. І. Білокінь. 
МЄНЧУЛ, Менчил, Мунчелик — 
назва багатьох (бл. 15) хребтів, 
вершин, окремих полонин у Кар 
патах Українських. Найвідомі- 

МЕНЧУЛ 

А. Менцель. На бу¬ 
дівництві. 1875. Берлін. 

Мензула: / — планшет; 
2 — підставка: 
3 — штатив. 

Хід променів у найпро¬ 
стішому менісковому 
гелескопі: М — меніск; 
Д — дзеркало; Р — фо¬ 
кус системи 
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К. Меньь. Вантажник. 
Бронза. Близько 1905. 
Музей Меньє. Брюс¬ 
сель. 

агами є хр. Менчул Великий 
(1404 м) у Закарп. обл., на межи¬ 
річчі Чорної Тиси та її правих 
приток, г. Менчил (1454 м) — в 
Івано-Фр. обл., у верхів’ї р. Сві¬ 
чі, полонина Менчул — у За- 
карп. обл. на хр. Полонина Крас¬ 
на, полонина Мунчелик в Івано- 
Фр. обл., у верхів’ї р. Пістиньки. 

М. М. Койнов. 
МЕНШИКОВ Олександр Данило¬ 
вич [6 (16).ХІ 1673, Москва — 
12 (23).ХІ 1729, Берьозов, тепер 
Берьозово Тюменської обл.] — 
рос. державний і військ, діяч, 
князь (1707), генералісимус (1727). 
Син придворного конюха. З 1686 — 
денщик Петра 1. Висунувся в чис¬ 
ло найближчих до царя осіб. Від¬ 
значився як воєначальник під чає 
Північної війни 1700—21 (зокрема 
в Полтавській битві 1709 та під 
Переволочною). У 1718—24 і 
1726—27 — президент Військ, ко¬ 
легії. За царювання Катерини І 
і Петра II фактично був правите¬ 
лем Рос. д-ви. Використовуючи 
своє становище, став одним з 
найбагатших поміщиків Росії (мав 
90 гис. кріпаків). На Україні ді¬ 
став у володіння Батурин, ряд мі¬ 
стечок і сіл. Внаслідок змови ста¬ 
рої аристократії 1727 М. було усу¬ 
нута від влади і заслано. 
МЕНШОВЙЗМ — найнебезпечні- 
ша опортуністична течія в рос. ро¬ 
бітничому русі, різновид міжнар. 
опортунізму. Оформився на Дру¬ 
гому з'їзді РСДРП (1903) внаслі¬ 
док розколу РСДРП на більшови¬ 
ків і меншовиків. М. об’єднав 
противників ленінських принци¬ 
пів побудови партії нового типу, 
які лишилися в меншості при ви¬ 
борах керівних органів партії (звід¬ 
си й назва). Ідеологами й лідера¬ 
ми М. були Л. Мартов, Г. В. Пле- 
ханов, П. Б. Аксельрод, Ф. 1. 
Дан та ін. Меншовики виступали 
проти ідеологічних, тактичних і те- 
ор. основ марксистсько-ленінської 
партії. В ідейно-політ. відношенні 
М. примикав до опортуністичних 
елементів Інтернаціоналу 2-го 
(див. Бернштейніанство). Погля¬ 
ди меншовиків поділяли дрібно- 
бурж. націоналістичні партії, зо¬ 
крема Бунд, Українська соціал- 
демократична робітнича партія, 
«Спілка*, які діяли на Україні. 
З М. практично змикався троць- 
кізм. Під час революції 1905—07 
в Росії меншовики виступали про¬ 
ти гегемонії пролетаріату в рево¬ 
люції, проти союзу робітн. класу 
і селянства, за угоду з ліберальною 
буржуазією. їхні опортуністичні 
дії негативно позначилися, зокре¬ 
ма, на ході повстання на броне¬ 
носці «Потьомкінь, Одеському 
червневому збройному виступі 
1905. В роки реакції меншовики 
стали на шлях ліквідаторства, за¬ 
хищаючи ідею примирення з са¬ 
модержавством, домагаючись лік¬ 
відації революц. пролет. партії. 
В. І. Ленін і більшовики (див. 
Більшовизм) ніколи не припиняли 
боротьбу з меншовиками «як з 
провідниками буржуазного впливу 
на пролетаріат і опортуністами» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 
41, с. 53). Шоста (Празька) Все¬ 
російська конференція РСДРП 
(1912) прийняла рішення про ви¬ 
ключення їх з партії. В роки 1-ї 
світової війни меншовики скотили¬ 

ся на позиції соціал-шовінізму. 
Після повалення самодержавства 
вони остаточно перейшли в табір 
контрреволюції, взявши участь 
у бурж. Тимчасовому уряді, а піс¬ 
ля Великої Жовтн. соціалістичної 
революції стали на шлях відкри¬ 
тої боротьби проти Рад. влади. 
Внаслідок непримиренної ідейної 
й політ, боротьби більшовицької 
партії проти М. він у 20-х рр. оста¬ 
точно припинив своє існування 
як політ, течія в робітн. руеі. Лі¬ 
дери М. продовжували антирад. 
діяльність в еміграції. 

В. Сі Левін. 
МЕНШОВИКЙ-ПАРТГЙЦІ — не- 
численна, організаційно не оформ¬ 
лена група меншовиків на чолі з 
Г. В. Плехановим, яка 1908 від¬ 
окремилася від меншовиків-лікві¬ 
даторі в. Залишаючись загалом на 
позиціях меншовизму, М.-п. бо¬ 
ролися проти ліквідаторства, ви¬ 
ступали за збереження нелегальної 
партії. Більшовики пішли на тим¬ 
часовий блок з М.-п. на основі 
спільної боротьби проти ліквіда¬ 
торів. На Україні, зокрема, так¬ 
тику блоку здійснювали більшо¬ 
вики Києва, Одеси, Катериносла¬ 
ва. Блок сприяв переходу на 
більшовицькі позиції ряду робіте 
ників, що раніше примикали до 
меншовиків. Деякі М.-п., як В. П. 
Затонськийь Г. І. Чудновський, 
А. Ф. Радченко та ін., вступили 
пізніше в більшовицьку партію. 
Після VI (Празької) конференції 
РСДРП (1912), яка виключила лік¬ 
відаторів з партії, осн. частина 
М.-п. знову зімкнулася з меншо¬ 
вика ми-ліквідаторами. 
МЕНШУТКІН Микола Олександ¬ 
рович [12 (24).Х 1842, Петербург — 
23.1 (5.II) 1907, там же] — рос. 
хімік. Закінчив Петерб. ун-т 
(1862). Професор ун-ту (18ь9— 
1902) і Петерб. політех. ін-ту 
(1902—07). Осн. праці присвяче¬ 
ні дослідженню швидкості хім. 
перетворень органічних сполук. 
Спостерігав реакцію аутокаталізу 
під час розпаду третинного аміл¬ 
ацетату. Виявив вплив розчинника 
на швидкість хім. реакції (1887— 
90). За праці з кінетики хімічної 
удостоєний Ломоносовської пре¬ 
мії (1904). М.— автор книг з ана¬ 
літичної хімії, органічної хімії 
та історії хімії, один із засновни¬ 
ків Рос. фіз.-хім. товариства. 
МЕНіЬК Георгій Миколайович 
(н. 20.У 1918, Кишинів) — молд. 
рад. письменник. Член КПРЄ з 
1953. Друкуватися почав 1934. 36. 
віршів «Внутрішній космічний 
світ» (1939), поема «Пісня зорі» 
(1948) — про соціалістичні перетво¬ 
рення в молд. селі. Автор збірок 
віршів «Балади і сонети» (1955), 
«Час Лера» (1969), книг новел і 
оповідань «Диск» (1968), «Дель¬ 
фін» (1969) та ін., книги критичних 
статей «Образ у мистецтві» 
(1940). Україні присвятив ряд вір¬ 
шів. Перекладач творів Т. Шев¬ 
ченка та ін. укр. письменників. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. 
Те.: Укр. перек л.— Дельфін. К., 
1976. Рос. перек л.— Журавли¬ 
нне тропинки. М., 1970: Повести и 
оассказм. М.. 1979. 

А. П. Купча-Жосу. 
М Е Н Ь € (Меипіег) Константен 
Еміль (12. IV 1831, Еттербек, побли¬ 

зу Брюсселя — 4.ТУ 1905, Іксель, 
Вел. Брюссель) — бельг скульп¬ 
тор і живописець. Навчався у бра¬ 
та — Ж. Б. Меньє та АМ у Брюссе¬ 
лі в Ф. Ж. Навеза. В ранній період 
творчості писав картини, в яких 
виявив інтерес до нар. життя («В 
лікарні», 1857; «Епізод з Селянсь¬ 
кої війни», 1875, та ін.). Великий 
вплив на творче формування М. 
мали його подорожі до індустр. 
районів Бельгії. З цього часу гол. 
темою творів М., переважно 
скульптурних, стає життя робіт- 
ників-пролетарів («Молотобоєць», 
1885; «Пудлінгувальник», 1886; 
«Дівчина-шахтарка», кін. 80 — 
поч. 90-х рр.; «Голова вантажника», 
1896; «Косар», 90-і рр. 19 ст., «Ван¬ 
тажник», 6л. 1905, та ін.). В остан¬ 
ній період творчості працював над 
створенням рельєфів та статуй 
для пам’ятника Праці (спору¬ 
джений в Брюсселі, 1930). Кращі 
твори М. зберігаються в музеї 
Меньє в Брюсселі. Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Бель¬ 
гія, т. 1, с. 448-—449. 
Літ.: Никитюк О. Д. Константан 
Меньє. М., 1974. 
МЕНЬЄРА ХВОРОБА — за- 
хворювання, що характеризується 
приступами сильного запаморо¬ 
чення. Вперше описав її франц. 
лікар П. Меньєр (1861). Етіоло¬ 
гія М. х. остаточно не з’ясована. 
В основі М. х. лежать порушення 
кровообігу в лабіринті вуха (спазм 
артеріол, підвищена проникність 
судин), зміни хім. складу лабіринт- 
ної рідини тощо- М. х. найчастіше 
спостерігається у жінок віком ЗО— 
50 років. Приступи М. х. супрово¬ 
дяться шумом у вухах, раптовим 
зниженням слуху на одне чи обид¬ 
ва вуха, запамороченням, нудо¬ 
тою, блюванням, порушенням рів¬ 
новаги тіла. При повторенні при¬ 
ступів зниження слуху прогресує 
і може настати глухота. Лі ку¬ 
вання: постільний режим, при 
спазмі судин — судинорозширю¬ 
вальні засоби, фізіотерапія, лі¬ 
кувальна гімнастика тощо, іноді — 
хірургічне. 
МЕбТИ (грец. Маїсотси, лат. Мае- 
оіае)— давні племена, які в 1-му 
гис. до н. е.— 1-й пол. 1-го тис. 
н. е. жили на сх. узбережжі Мео- 
тіди (сучас. Азовського м.) від 
гирла Дону до Кубані. В 4—3 ст. 
до н. е. деякі меотські племена 
(синди, торети, дандарії, псеси) 
ввійшли до складу Боспорськоі 
держави. 
МЕОТЙЧНЕ МОРЕ (від Мео- 
тіда)— морський басейн, що існу¬ 
вав у кінці міоценової епохи нео¬ 
генового періоду на місці сучас. 
Чорного та Азовського морів. Зай¬ 
мало також пд. частину України, 
Передкавказзя і Закавказзя. Роз¬ 
міри і солоність М. м. з часом 
змінювалися. У пліоценову епо¬ 
ху М. м. змінилося Понтичним 
морем. 
МЕОТЙЧНИЙ ВІК І ЯРУС (від 
Меотіда) — пізній вік міоценової 
епохи неогенового періоду та від¬ 
клади, що утворилися у той час. 
На Україні відклади М. я. (вап¬ 
няки, мергелі, глини, піски тощо) 
поширені в Причорноморській за¬ 
падині та на Кримському п-ові. 
Потужність їх до 200 м. Див. також 
Міоценова епоха і міоценовий 
відділ. 
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МЕОТЇДА, Меотида, Меотійське 
озеро або Меотійське болото [грец. 
Маїюхі^ ґАСдуц), лат. Маеоііз (Іасиз 
або раїиз)] — назва Азовського м. у 
давніх греків і римлян (7 ст. до 
н. е.— 4 ст. н. е.), пов’язана з 
найменуванням місцевих племен — 
меотів. 
МЕР (франц. шаіге, від лат. та- 
Іог — старший) — у ряді буржуаз¬ 
них країн виборна службова осо¬ 
ба, що очолює муніципалітет. 
МЕРВ — одне з найдавніших міст 
Середньої Азії, що існувало на 
правому березі р. Мургабу біля 
сучасного м. Байрам-Алі (Туркм. 
РСР). Руїни М. досліджуються 
з 80-х рр. 19 ст., але особливо ін¬ 
тенсивно — з 1946. Найдавнішною 
частиною М. є городище Ерк-Ка- 
ла (серед. 1-го тис. до н. е.). До пе¬ 
ріоду розвитку рабовласницько¬ 
го суспільства належить городище 
Гяур-Кала. Найбільшого розвит¬ 
ку М. досяг в 11—12 ст., коли 
він був столицею д-ви сельджу- 
ків. На тер. М. збереглися архіт. 
пам’ятки: ранньофеод. споруди із 
сирцевої цегли, мавзолей султана 
Санджара (серед. 12 ст.), мавзо¬ 
лей Мухаммеда Ханап’я (12 ст.). 
МЕРВ — колишня (до 1937) назва 
м. Мари. 
МЙРГЕЛЬ (нім. Мег£е1, від лат. 
шаг&а — рухляк) — осадочна гір¬ 
ська порода, що складається з кар¬ 
бонатів кальцію або магнію (ЗО— 
70%) і глинистих мінералів. Ко¬ 
лір сірий, зеленуватий, жовтува¬ 
тий або бурий. Утворюються М. 
у неглибоких теплих мор. басей¬ 
нах. На Україні вони поширені 
в Дніпровсько-Донецькій і При¬ 
чорноморській западинах, на Дон¬ 
басі та в ін. районах. Використо¬ 
вують як буд. матеріал; чисті М.— 
у цем. промисловості. 
МбРГЕНТАЛЕР (Мег^епіЬаІег) 
Отмар (11.У 1854, Гахтель, Ба¬ 
ден-Вюртемберг, Німеччина — 
28.Х 1899, Балтімор, США) — ви¬ 
нахідник у галузі поліграфії. З 
1872 працював у США. Сконструю¬ 
вав (1884) складальну рядковід¬ 
ливну машину — лінотип, згодом 
(1885) удосконалив її конструкцію. 
МЙРДОК (МигсІосЬ) Айріс (15. 
VII 1919, Дублін) — англ. пись¬ 
менниця. Викладала філософію 
в Оксфорд, ун-ті. Центр, теми 
творів М.— внутр. світ людини, 
боротьба добра і зла. Еволюція 
філос. поглядів М.— від екзистен¬ 
ціалізму до неоплатонізму. Пси¬ 
хологічні романи 50 — поч. 60-х 
рр. («Під сіткою», 1954; «Дзвін», 
1958; «Єдинорог», 1961; «Відруба¬ 
на голова», 1963) наближаються 
до філос. алегорій. Кращі рома¬ 
ни — «Червоне й зелене» (1965) — 
про трагічну долю учасників по¬ 
встання 1916 в Дубліні; «Дика 
троянда» (1962) й «Чорний принц» 
(1973), у яких М. засуджує мо¬ 
раль бурж. суспільства. В романах 
«Цілком гідна поразка» (1970), 
«Священна й земна любов» (1974), 
«Дитя слова» (1975) послідовні¬ 
шим стає її гуманізм. 
Те.: Рос. перек л.— Под сетью. 
М., 1966; Алое и зеленое. М*. 1968; 
Дикая роза. М., 1971; Черньїй принц. 
М., 1977. Н. Ю. Жлуктенко. 
МЕРЕДІТ (МегесІііЬ) Джордж 
(12.11 1828, Портсмут — 18.V 
1909, Боксхілл, поблизу Лондона) 
— англ. письменник. У романах 

«Випробування Річарда Февере- 
ля» (1859), «Івен Гаррінгтон» 
(1860), «Сандра Беллоні» (1864), 
«Рода Флемінг» (1865) продовжу¬ 
вав традиції англ. критичного реа¬ 
лізму, викривав мораль і звичаї 
бурж. суспільства. Автор романів 
«Кар’єра Б’ючемпа» (1874—75), 
«Егоїст» (1879) та ін. Проза М. 
відзначається іронією та психоло¬ 
гізмом. 
Те.: Рос. перек л.— Згоист. М., 
1970. 
Літ.: Урнов М. В. Джордж Мередит. 
В кн.9 Урнов М. В. На рубеже веков. 
М., 1970. Д. С. Яхонтова. 
МЕРЕЖИВО — один з видів деко¬ 
ративно-ужиткового мистецтва; 
ажурні, сітчасті, декоративні ви¬ 
роби з шовкових, лляних, бавовня¬ 
них, металевих та ін. ниток. М. 
виготовляється для оздоблення 
одягу, прикрашання житла (ска¬ 
терті, покривала, завіси, серветки 
тощо). За технікою виконання М. 
поділяється на ручне й машинне. 
Ручне М. буває плетене на коклю¬ 
шках, шите голкою, в’язане крюч¬ 
ком або на спицях. М. відоме з 
давніх часів у різних країнах (Єги¬ 
пет Стародавній, Греція Стародав¬ 
ня та ін.). В Зх. Європі особливо¬ 
го розквіту вироби. М. досягло в 
15—18 ст. в Італії (Венеція), Іспа¬ 
нії, Франції, Нідерландах. Все¬ 
світнє визнання здобули: шите ве¬ 
неціанське М. (гіпюр); брюссель¬ 
ське тонке М. (шите і плетене) із 
зображенням складних тематич¬ 
них композицій; французьке М. 
плетене — валансьєн, шантійї; ши¬ 
те — алансов. У 19 ст. широко ві¬ 
домим було угорське М. (халашсь- 
ке). Мистецтво виготовлення М. 
було відоме і в Київській Русі. 
Здавна славилось російське зо- 
лотосрібне М., розшите перлами 
й дорогоцінними каменями. З 
кін. 18 ст. поширилося М. з шов¬ 
ку та льону (відомі промисли 
у Вологді, Єлецьку, Вятці, див. 
Вологодське мереживо, Єлецьке 
мереживо). На Україні в 19 ст. М. 
виготовляли в кріпацьких майстер¬ 
нях, на поч. 20 ст.— в поміщиць¬ 
ких школах-майстернях на Прилуч- 
чині (тепер Прилуцький р-н Черніг. 
обл.), а також на Закарпатті. З 
19 ст. поширилось машинне М., 
яке за способом виготовлення по¬ 
діляється на три групи: плетене 
(на плетених машинах з жаккар- 
довим апаратом; див. Жаккарда 
машина), в’язане (на в’язально- 
мереживних машинах) і ткане 
(утворюється за рахунок ажурних 

переплетень). На Україні вироби 
з М. випускає Коломийська гар¬ 
динна фабрика. Іл. див. також до 
статей Вологодське мереживо, т. 2, 
с. 375; Єлецьке мереживо, т. 4, 
с. 91; Декоративно-ужиткове 
мистецтво, т. З, с. 320—321. 

Л. Є. Жогаль. 
МЕРЄЖІ ЕОМ — сукупність ба¬ 
гатомашинних обчислювальних 
комплексів, розподілених на дея¬ 
кій території і пов’язаних між 
собою каналами зв'язку (КЗ). 
Мають істотні переваги перед ав¬ 
тономними обчислювальними цен¬ 
трами (ОЦ): рівномірніше заван¬ 
таження виробничих потужностей; 
високу надійність; неперервне на¬ 
рощування інформаційно-обчислю¬ 
вальних послуг і можливостей ме¬ 
режі; оптимальне розміщення об¬ 
числювальних засобів під час 
централізованого управління ни¬ 
ми; координацію дій віддалених 
колективів при розробці великих 
проектів; можливість розв’язуван¬ 
ня у людино-машинному режимі 
великомасштабних завдань і т. д. 
М.ЕОМ складаються: з сукупності 
обчислювальних систем (ОС), 
яких може бути кілька в одному 
місці; терміналів; системи пере¬ 
давання даних (СПД), що склада¬ 
ється з КЗ і устаткування, що за¬ 
безпечує управління рухом інфор¬ 
мації по КЗ і доставку її адреса¬ 
там (ОС і терміналам). М. ЕОМ 
умовно класифікують* за структур¬ 
ними, функціональними та інфор¬ 
маційними ознаками. Структурна 
класифікація розглядає склад 
електронних обчислювальних ма¬ 
шин, тип СПД і територіальне роз¬ 
міщення елементів, що входять у 
мережу. Функціональна класифі¬ 
кація охоплює питання призначен¬ 
ня М. ЕОМ, режими обслугову¬ 
вання користувачів, розподіл на¬ 
вантаження між вузлами мережі, 
способи звернення до даних. Ін¬ 
формаційна класифікація роз¬ 
глядає М. ЕОМ за способом збе¬ 
рігання інформації. Сумісна робо¬ 
та всіх компонентів мережі дося¬ 
гається завдяки відповідному про¬ 
грамному забезпеченню. В 60-х 
рр. 20 ст. з’явились М. ЕОМ для 
наук, цілей і для управління вели¬ 
кими виробничими об’єднаннями. 
В СРСР створюються М. ЕОМ, 
які в подальшому увійдуть до 
складу держ. системи обчислю¬ 
вальних центрів. Вони є тех. базою 
загальнодержавної автоматизова¬ 
ної системи. Див. також Націо¬ 
нальний банк даних. 
Лгт.і Сети ЗВМ. М.. 1977. 

Е. Ф. Кушнер, А. О. Стогній. 
МЕРЕТЙН (Мердерер) Бернард 
(кін. 17 ст.— 1759) — укр. архі¬ 
тектор. За походженням німець. 
Жив і працював у Львові. Серед 
споруд — собор св. Юра у Львові 
(1745—70), ратуша в м. Бучачі 
(1751; іл. див. на окремому арку¬ 
ші до ст. Барокко, т. 1, с. 448— 
449), ряд культових споруд на 
Львівщині. Творчості М. властиві 
бароккова соковитість форм, чіт¬ 
кість пропорцій і майстерна оброб¬ 
ка деталей, широке застосування 
скульптур, оздоблення. Іл. с. 462. 
МЕРЄФА — місто Харківського 
р-ну Харків, обл. УРСР, на р. 
Можі (прит. Сіверського Дінця). 
Залізнич. вузол. Засн. в 17 ст. 
В 1765, 1768, 1770, 1771 в М. і 

МЕРЕФА 
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МЕРЕЦКОВ 

К. О. Мерецков. 

П. Меріме. 

районі діяли гайдамаки. Рад. вла¬ 
ду встановлено в грудні 1917. З 
1938 М.— місто. В місті — під¬ 
приємства по обслуговуванню за- 
лізнич. транспорту, склоробний, 
буд. матеріалів, залізобетонних 
конструкцій. асфальтобетонний 
з-ди; спиртовий та хлібний комбі¬ 
нати, цех меблевої ф-ки, взут. 
ф-ка комбінат побутового обслу¬ 
говування. Профес.-тех. уч-ще, 7 
заг.-осв. і музична школи, лікар¬ 
ня, поліклініка; кінотеатр, 2 6-ки. 
Укр. н.-д. ін-т овочівництва і баш 
танництва, Укр. науково-вироб 
ниче об’єднання «Укрплемгрена». 
МЕРЕЦКбВ Кирило Опанасович 
Г26.У (7.VI) 1897, с. Назар’єво, те¬ 
пер Зарайського р-ну Моск. обл.— 
ЗО.ХІІ 1969, Москва! — рад. 
військ, діяч, Маршал Рад. Союзу 
(1944), Герой Рад. Союзу (1940). 
Член КПРС з 1917. Н. в сел. сім’ї. 
В Рад. Армії з 1918. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1921 закінчив 
Військ, академію РСЧА. В 1936— 
37 брав участь у нац.-революц. вій¬ 
ні ісп. народу. Учасник рад.-фінл. 
війни 1939—40. Під час Великої 
Вітчизн. війни командував ар¬ 
мією, військами Волховського і 
Карельського фронтів, Приморсь¬ 
кою групою військ. Після війни — 
команд, військами ряду військ, 
округів. У 1955—64 — пом. мі¬ 
ністра оборони СРСР, з 1964 — ге¬ 
неральний інспектор М-ва оборони 
СРСР. Нагороджений 7 орденами 
Леніна, орденом «Перемога», ін. 
орденами, медалями. Похований 
на Красній площі біля Кремлів¬ 
ської стіни. 
Те.: На службе народа. М., 1971. 
мерЄя — малюнок на шкірі, 
утворений на поверхні дерми, піс¬ 
ля видалення епідермісу. Шкіра 
різних видів тварин має характер¬ 
ну для кожного з них М. Штучна 
М. може бути нанесена на шкіру 
тисненням на прасувально-мерей- 
них машинах або пресах. 
МбРЗЕБУРГ — МІСТО в центр, 
частині НДР, в окрузі Галле. Річ¬ 
ковий порт на р. Зале. Залізнична 
станція. 52,1 тис. ж. (1978). Роз¬ 
винуті машинобудування, ме¬ 
талург. (вироби, алюм. прокату), 
хім., буд. матеріалів, паперова 
пром-сть. В околицях М.— добу¬ 
вання і переробка бурого вугілля. 
Вища тех. школа хімії. Архіт. 
пам’ятки 11—16 ст. 
МЕРЗЛЙКІН Микола Іванович 
(н. І.IX 1936, Київ) — укр. рад. 
режисер, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1979). Член КПРС з 1978. В 
1964 закінчив Київ, ін-т театр, 
мистецтва ім. 1. Карпенка-Карого. 
Працював режисером Донец. рос. 
драм, театру (м. Жданов, 1964— 
65), студії кіноактора Київ, кіно¬ 
студії худож. фільмів ім. О. П. 
Довженка (1970—74), 1967—74 — 
режисером, з 1978 — гол. режисер 
Київського театру юного гля¬ 
дача ім. Ленінського комсомолу. 
Вистави: «Сто тисяч» І. Карпенка- 
Карого, «Планета сподівань» О. 
Коломійця, «Чортів млин» І. 
Штока, «Барабанщиця» А. Салин- 
ського, «Любов, джаз та чорт» Ю. 
Грушаса та ін. 
МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО — нау¬ 
ка про мерзлі гірські породи. Див. 
Геокріологія. 
МЕРИДІАН географГчний, 
меридіан земний (від лат. шегі- 

сііапи? — полуденний) — уявна 
лінія на поверхні землі, всі точки 
якої мають однакову геогр. довго¬ 
ту. Утворюється при перетині 
поверхні земної кулі площиною, 
що проходить через будь-яку точ¬ 
ку земної поверхні й вісь обертан¬ 
ня Землі. Див. також Координати 
географічні. 
МЕРИДІАН МАГНГТНИЙ — лі¬ 
нія, яка є проекцією силової лі¬ 
нії магнітного поля Землі на зем¬ 
ну поверхню. Напрям стрілки ком¬ 
паса в кожному пункті Землі збі¬ 
гається з М. м. Усі М. м., що явля¬ 
ють собою складні криві, сходяться 
у Пн. та Пд. магнітних полюсах 
Землі. Площиною М. м. є верти¬ 
кальна площина, що проходить 
через пункт, у якому перебуває 
спостерігач. Вона містить вектор 
напруженості геомагн. поля в цьо¬ 
му пункті. Кут між площиною М. 
м. і площиною меридіана геогра¬ 
фічного в даній гочці земної по¬ 
верхні наз. магн. схиленням. 
МЕРИДІАН НЕБЄСНИЙ — ве¬ 
лике коло небесної сфери, що про¬ 
ходить через полюси світу й зе¬ 
ніт. Перетинає матем. горизонт 
у точках півночі й півдня. 
МЕРИДІАННИЙ КРУГ—асгро- 
номічний інструмент для визначен¬ 
ня точних координат небесних 
світил. Складається з зорової тру¬ 
би, скріпленої з горизонтальною 
віссю, на яку насаджено круг з 
поділками. Один кінець груби 
закінчується об’єктивом, на дру¬ 
гому встановлено реєструючий мі¬ 
крометр з окуляром. Горизонталь¬ 
на вісь М. к. встановлюється на 
масивних стовпах у напрямі схід — 
захід, в результаті чого оптична 
вісь телескопа обертається у 
площині меридіана небесного. Для 
відліку на стовпах встановлюють¬ 
ся барабани з мікроскоп-мікро- 
метрами або автом. фотокамерами. 
Момент проходження світила че¬ 
рез меридіан, який фіксується за 
допомогою хронографа, дає мож¬ 
ливість обчислити пряме сходжен¬ 
ня світила. За зенітною віддаллю 
світила в меридіані, виміряною за 
допомогою круга, одержують дру¬ 
гу координату — схилення. М. к. 
винайшов в 17 ст. О. К. Ремер. 
В останні роки створено М. к. 
з широким застосуванням автома¬ 
тики, а також М. к. інших, оригі¬ 
нальних конструкцій. Точність 
визначення координат за допомо¬ 
гою М. к. становить 0, 2" — 0, З". 

М. Я. Чернега. 
МЕРИНОСИ (від ісп. шегіпоз) — 
породи тонкорунних овець з бі¬ 
лою однорідною вовною, що скла¬ 
дається з пухових дуже звивистих 
вовнинок. Руно штапельної будо¬ 
ви, вовна тониною 60—80 якості, 
довж. 6—10 см. У тварин шкіра 

Б. Меретин. Брама собору св. Юря 
У Львові 1745—70. 

тонка, на шиї і стегнах збирається 
в характерні для М. складки-бри- 
жі. Походять від овець з країн Пе¬ 
редньої Азії. Згодом М. пошири¬ 
лись у країнах Європи (особливо 
в Іспанії), звідки були завезені 
в Америку і Австралію (в остан¬ 
ній їх найбільше поголів’я, т. з. 
австралійський меринос). В Ро¬ 
сію завезені на поч. 19 ст., де їх 
розводили на Пд. України, Пн. 
Кавказі і частково в Сибіру. Рад. 
вівчарями виведено нові високо¬ 
продуктивні породи М.: алтай¬ 
ську, азербайджанського гірсько¬ 
го мериноса, асканійську породу 
овець, грозненську, кавказьку, 
казахського архаромериноса, саль- 
ську, ставропольську, радянського 
мериноса та ін. Настриг вовни з 
баранів 8—12 кг, рекордний 31,7 кг 
(асканійська порода), з маток 4—6 
кг. М. широко використовують для 
поліпшення вовнової продуктив¬ 
ності грубововних овець. 
МЕРИСТЙМА (від грец. цєріатбс; 
— подільний), твірна тканина — 
тканина рослин, з якої утворю¬ 
ються всі постійні тканини рослин¬ 
ного організму. М. складається 
з досить дрібних тонкостінних 
клітин, які щільно прилягають 
одна до одної, виповнені прото¬ 
пластом і мають порівняно вели¬ 
ке ядро. Клітини М. відзначаються 
високою метаболічною (див. Ме¬ 
таболізм) активністю. Осн. функ¬ 
цією М. є утворення нових клітин 
шляхом поділу. При цьому одна 
з дочірніх клітин залишається 
меристематичною, а друга перетво¬ 
рюється на клітину якоїсь ін. пос¬ 
тійної тканини рослин. За поход¬ 
женням розрізняють первинні М., 
що утворюються безпосередньо з 
тканин зародка (напр., камбій), 
і вторинні М., що утворюють¬ 
ся з клітин постійних тканин 
(напр., фелоген). За характе¬ 
ром розташування М. в рослинах 
їх поділяють на верхівкові, або 
апікальні (конус наростання), 
вставні, або інтеркалярні (М., 
розташовані між ділянками по¬ 
стійних тканин вздовж осі органа 
рослини, напр. при основі межи¬ 
вузля у багатьох злаків), і бічні, 
або латеральні (камбій, фелоген). 
МЕРІ БЕРД ЗЕМЛЯ — частина 
Зх. Антарктиди між Росса гиель 
фовим льодовиком та Елсуерта 
Землею. Являє собою льодови¬ 
кове плато заввишки до 1500 м. 
На Пн., поблизу узбережжя,— гір¬ 
ські хребти з окремими вершинами 
заввишки понад 4000 м. Грубизна 
льоду 1000—2000 м, на окремих 
ділянках — понад 4000 м. У 1957— 
72 на М. Б. 3. діяла наук, станція 
США. В 1972 зх. частину узбереж¬ 
жя досліджувала 17-а рад. антарк¬ 
тична експедиція. М. Б. 3. від¬ 
крила 1929 амер. експедиція Р. 
Берда. 
м£ріда — місто на Пд. Сх. Мек- 
сіки, адм. ц. штату Юкатан. Роз¬ 
ташована на п-ові Юкатан. Вузол 
з-ць і автомоб. шляхів, аеропорт 
міжнар. значення. 244,7 тис. ж. 
(1976). Центр одного з найбільших 
у світі районів по вироби, хеніке- 
ну (грубого волокна). Металооброб¬ 
ка. Канатні підприємства. Вироби, 
сигарет, олії борошна. Ун-т. Ар* 
хеол. та істор. музей Юкатану. 
Архіт. пам’ятки 16—18 ст. Туризм. 
Місто засн. 1542. 
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МЕРІЛЕНД — штат на Пн. Сх. 
США. Розташований гол. чин. 
на узбережжі Чесапікської -зат. 
Атлантичного ок. Площа 27,4 тис. 
км2. Нас. 4,1 млн. чол. (1974). 
Адм. ц.— м. Аннаполіс. Сх. час¬ 
тину території займає узбережна 
низовина, центр.— плато Підмонт, 
на Зх.— гори Аппалачі. Схили 
гір вкриті лісами. Провідні галузі 
пром-сті — чорна металургія (по¬ 
близу Балтімора працює один з 
найбільших металург, з-дів країни) 
і машинобудування (у т. ч. судно¬ 
будування, авіаракетне, радіо¬ 
електронне). Розвинуті також хім., 
нафтопереробна, швейна, харч, 
(переважно овоче- і рибоконсервна) 
пром-сть, вироби, метал о конструк¬ 
цій. Гол. пром. центр — м. Балті- 
мор. У с. г. переважає тваринницт¬ 
во м’ясо-мол. напряму та овочів¬ 
ництво. Вирощують тютюн. Ри¬ 
бальство, вилов креветок, устриць. 
МЕРІМб (Мегіт^е) Проспер (28. 
ЇХ 1803, Париж — 23.IX 1870, 
Канн) — франц. письменник, член 
Франц. академії (з 1844). Перша 
книга М.— зб. п’єс «Театр Клари 
Гасуль» (1825). Зб. «Гусла» (1827) 
опублікував начебто як переклади 
іллірійських нар. пісень. Деякі з 
них переклав О. Пушкін. В драмі 
«Жакерія» (1828) відтворив події 
сел. повстання 14 ст. Кращі твори 
М.— істор. роман «Хроніка царю¬ 
вання Карла IX» (1829), реалістич¬ 
ні новели «Таманго», «Матео Фаль¬ 
конет (обидві — 1829), «Кармен» 
(1845; на її сюжет Ж. Бізе написав 
однойменну оперу) та позначені 
критичним ставленням до життя 
бурж. Франції ««Етруська ваза» 
(1830), «Подвійна помилка» (1833), 
«Арсена Гійо» (1844). Новела «Ло- 
кіс» (1869) свідчить про інтерес 
М. долитов. фольклору. Автор ба¬ 
гатьох досліджень з історії, архе¬ 
ології та історії мистецтв. Пропа¬ 
гував рос. л-ру у Франції, писав 
статті про О. Пушкіна, М. Гоголя, 
І. Тургенєва, перекладав їхні тво¬ 
ри. Виявляв значний інтерес до 
історії та культури укр. народу 
(нарис «Козаки України та їхні 
останні отамани», 1854; дослі¬ 
дження «Богдан Хмельницький», 
1863, тощо). Твори М. укр. мовою 
перекладали І. Рильський, М. Руд- 
ницький, М. Терещенко та ін. 
«Жакерію» ставив театр «Бере¬ 
зіль». 
Те.: Укр. перекл.- Твори, 
т. 1. К.; 1940; Жакерія. X.— Одеса, 
1936; Жінка-диявол, або Спокуса свя¬ 
того Антонія. К., 1957; Карета святих 
дарів. К.. 1958; Випадок. К.. 1959; 
Рай і пекло. К., 1959; Таманго.— Ма- 
Тео Фальконе.— Етруська ваза.— Но¬ 
вели. Львів. 1966; Рос. перек л.— 
Собрание сочинений, т. 1—6. М.. 
1963; Новелльї. М., 1978. 
Літ.: Ранцова О.. Лозинський 1. Укра¬ 
їна в творчій спадщині П. Меріме. 
«Всесвіт». 1961 , № 8; Янковський 
Ю. 3. Проспер Меріме. К., 1976; Паев- 
ская А. В.. Данченко В. Т Проспер 
Мериме. Библиография русских ггере- 
водов и критической литературьі на 
русском язьіке. 1928 — 1967. М.. 1968. 

А. А. Розанова. 

М£РІНГ (МєЬгіпе) Франц (27.11 
1846, м. Шлаве, тепер м. Славно, 
ПНР — 29.1 1919, Берлін) — діяч 
нім. робітн. руху, філософ, істо¬ 
рик, публіцист, літ. критик. Здо¬ 
був освіту в Лейпцігському та 
Берлін, ун-тах (1866—70), доктор 
філософії (з 1882). В 1891 вступив 

до С.-д. партії Німеччини. Один 
з теоретиків лівого крила нім. 
с.-д. З 1902—07 — гол. редак¬ 
тор «Лейпцігер фольксцайтунг» 
(«Лейпцігська народна газета»). 
Підготував до видання значну час¬ 
тину наук, спадщини К. Маркса 
і Ф. Енгельса. Вітав революцію 
1905—07 в Росії. Під час 1-ї світ, 
війни — інтернаціоналіст. Брав 
участь у заснуванні <Спартака 
союзу». В 1916 — в ув’язненні. 
В 1917 обраний членом Палати де¬ 
путатів (парламенту) Пруссії. Ви¬ 
ступав на захист Рад. Росії, про¬ 
пагував ідеї Великої Жовтн. соціа- 
лісгич. революції. Один із заснов¬ 
ників КП Німеччини (1918). 
Те.: Укр. перекл.— Карл Маркс. 
Історія його життя. К.~X.. 1931; 
Філософсько-соціологічні нариси. X. 
— К., 1933; Етюди на літературно- 
естетичні теми. X.— К., 1930; Рос. 
перекл.— Очерки по истории войн 
и воєнного искусства. М., 1956; 
Карл Маркс. М., 1957; Литера- 
турно-крити ческие статьи. М.— Л.. 
1964. 
Літ.: Слуцкий А. Г. Франц Меринг. 
М.. 1979. 

МЄРІНГ Фрідріх Фрідріхович 
[10.III 1822, м. Дона у Саксонії — 
19 (31).Х 1887, Київ] — вітчизня¬ 
ний терапевт і гігієніст, професор 
(з 1857). Закінчив Лейпцігський 
ун-т (1845). Переїхавши до Росії, 
М. працював лікарем у Полтав. 
та Черніг. губ.; з 1853 викладав 
у Київ, ун-ті. В 1856 М. перебу¬ 
вав у пд. армії, де вивчав тифозну 
епідемію, пізніше брав участь в 
боротьбі з епідемією тифу в Києві. 
М.— автор ряду наук, праць, се¬ 
ред яких «Курс лекцій з гігієни» 
та «Курс клінічних лекцій». 
МЕРКАНТИЛІЗМ (англ. шегсап- 
Іііізт, від італ. шегсапіе — тор¬ 
говець, купець) — 1) Економічна 
політика держави в період пер¬ 
вісного нагромадження капіталу, 
яка виражала інтереси торгової 
буржуазії і сприяла розвитку тор¬ 
гівлі та промисловості шляхом при¬ 
скореного нагромадження капіта¬ 
лів, стимулювання зовн. торгівлі, 
колоніальних пограбувань тощо. 
2) Перша школа буржуазної полі- 
тичної економії, що теоретично об¬ 
грунтувала протекціонізм. Мер¬ 
кантилісти ототожнювали багатства 
нації з грошима і вважали джере¬ 
лом його сферу обігу, насамперед 
зовнішню торгівлю. Тому меркан- 
тилістська політика була спрямова¬ 
на на нагромадження золота й 
срібла в країні шляхом обмеження 
вивозу їх і збільшення вивозу това¬ 
рів. М. у своєму розвитку пройшов 
два етапи — ранній і пізній. Ран¬ 
ньому М., або, за виразом К. 
Маркса, монетарній системі (ос¬ 
тання третина 15 — серед. 16 сг.), 
відповідала теорія грош. балансу, 
за якою гол. завданням екон. полі¬ 
тики д-ви є всіляке збільшення 
грош. багатства; пізньому М., або 
мануфактурній системі (2-а пол. 
17 — 1-а пол. 18 ст.),— теорія 
активного торг, балансу, тобто мак¬ 
симальне переважання вивозу то¬ 
варів над ввезенням. Представни¬ 
ки — У. Стаффорд, Т. Мен, Ч. 
Давенант (Великобританія),Г Ска- 
руффі, А. Серра, Де Сантіс (Іта 
лія), А. Монкретьєн (Франція), 
А. Л. Ордин-Нащокін, І. Т. По- 
сошков (Росія). Умови виникнен¬ 
ня, етапи розвитку і осн. положен¬ 

ня М. всебічно розкрив К. Маркс 
(див. Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., 
т. 25, ч. 1). З розвитком капіталіз¬ 
му М. вичерпав себе. Виникла 
класична буржуазна політична 
економія, яка перенесла дослі¬ 
дження в сферу виробництва і тео¬ 
ретично обгрунтувала свободу 
госп. діяльності (див. Фритре¬ 
дерство, Фізіократи). 

17. М. Леоненко. 
МЕРКАПТАНИ (від лат. шегси- 
гіиш саріапз — той, що зв’язує 
ртуть), тіоспирти, тіоли — клас 
органічних сполук, сірчистих ана¬ 
логів спиртів загальної формули 
К — 5Н, де К — вуглеводневий 
радикал (напр., —СН3, —С2Н5). 
Леткі речовини з характерним не¬ 
приємним запахом; т-ра кипіння 
перших 6 членів гомологічного 
ряду значно нижча, ніж у відпо¬ 
відних спиртів у зв’язку з відсут¬ 
ністю асоціації між молекулами. 
М. мають слабкі кислотні власти¬ 
вості (але сильніші, ніж у спиртів) 
й легко утворюють малорозчинні 
солі — меркаптиди. У при¬ 
роді М. є в сирій нафті і продук¬ 
тах гниття білків. Застосовують у 
тонкому органічному синтезі, для 
надання запаху природному газу, 
щоб виявити його втрати при вико¬ 
ристанні тощо. В. О. Ковтуненко. 

МЄРКЕЛ (Меркеліс) Гарліб (21 .X 
(1.ХІ) 1769, Ледурга, тепер Лім- 
базького р-ну Латв. РСР — 27.IV 
(9.У) 1850, миза (маєток) Катла- 
калн поблизу Риги] — латис. про¬ 
світитель, письменник. За націо¬ 
нальністю німець. Автор книги 
«Латиші» (видано 1797 у Лейпцігу 
нім. мовою), ряду ін. творів. М. 
викривав кріпосників і церковни¬ 
ків, осуджував засилля в Прибал¬ 
тиці нім. поміщиків, відстоював 
право латишів на самостійний роз¬ 
виток. 
МЕРКУЛОВ Іван Йосипович [н. 
19.VI (І.УІІ) 1897, с. Кошибєєво 
Слатомського повіту, тепер Рязан¬ 
ської обл.] — укр. рад. офталь¬ 
молог, чл.-кор. АМН СРСР (з 
1946), засл. діяч науки УРСР (з 
1954). В 1921 закінчив Харків, 
мед. ін-т. З 1925 працював у мед. 
закладах Харкова; в 1946—65 — 
директор Харків, н.-д. ін-ту оф¬ 
тальмології ім. Л. Л. Гіршмана, 
з 1965 — зав. відділом цього ін-ту. 
Праці М. присвячені проблемам 
нейроофтальмології, злоякісним 
пухлинам очей, новим методам 
діагностики і лікування очних хво¬ 
роб. г М. К. Бородій. 
МЕРКУР’ЄВ Василь Васильович 
[24.III (6.IV) 1904, м. Остров, те¬ 
пер Псковської обл.— 12^ 1978. 
Ленінград] — російський радян¬ 
ський актор, нар. арт. СРСР (з 
1960). Член КПРС з 1948. В 1926 
закінчив їн-т сценічного мист. 
в Ленінграді. Учень Л. Вів’єна. 
В 1928—37 працював у Ленінгр. 
театрі акторської майстерності, з 
1937 — в Ленінградському театрі 
драми ім. О. С. Пушкіна. Ролі: 
Фамусов («Лихо з розуму» Грибоє- 
дова), Грознов («Правда добре, а 
щастя краще» О. Островського), 
Часник («В степах України» Кор¬ 
нійчука). З 1926 знімався в кіно¬ 
фільмах «Повість про справжню 
людину», «Донецькі шахтарі», «Ле¬ 
тять журавлі» та ін. З 1932 викла¬ 
дав у Ленінгр. ін-ті театру, музи¬ 
ки і кінематографії (професор — 

МЕРКУР’ЄВ 

‘ ^ 
ш 

Франц Мерінг. 

В. В. Меркур’єв. 



464 
МЕРКУРІЙ 

Меркурій. Статуя ро¬ 
боти Джованні да Бо¬ 
лонья. Бронза. Близько 
1554. Музей Каподімон- 
те. Неаполь. 

Меркурій. .Вгорі — 
аоловина західної пів¬ 
кулі Меркурія; вни¬ 
зу — ділянка поверхні 
Меркурія. Фотопзафії 
одержано з космічного 
апарата «Марінер-10» 

з 1950). Нагороджений орденом 
Леніна, двома орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора. Держ. 
премія СРСР, 1947, 1949, 1952. 
МЕРКУРІЙ (Мегсигіиз) — у рим¬ 
ській міфології бог торгівлі, покро¬ 
витель купців і мандрівників. 
Його ототожнювали з грец. богом 
Гермесом. 
МЕРКУРІЙ — найближча до Сон¬ 
ця й найменша з великих планет 
Сонячної системи, астр. знак $. 
Велика піввісь орбіти дорівнює 
0,387 астрономічної одиниці (57,9 
млн. км), ексцентриситет 0,206, 
нахил площини орбіти до площини 
екліптики 7°. М. обертається нав¬ 
коло Сонця за 87,97 доби, а навко¬ 
ло своєї осі — за 58,7 доби. Серед, 
швидкість руху М. по орбіті 47,9 
км/с. Нахил площини екватора до 
площини орбіти менший за 1 , то¬ 
му на М. практично немає пір ро¬ 
ку. Екваторіальний радіус М. 
2439 км, маса становить 3,3 • 1025 
кг (5,51% від маси Землі). Серед, 
густина 5,44 г/см3, прискорення 
сили тяжіння на екваторі 368 
см/с2, друга космічна швидкість 
4,3 км/с. Природних супутників 
немає. М. спостерігають на небі 
недалеко від Сонця увечері від¬ 
разу після заходу і вранці перед 
сходом Сонця. При спостережен¬ 
нях в елонгації (див. Елонгації 
небесних світил) М. має блиск 
від — 0,3 до +0,6 зоряної величи¬ 
ни. Атмосфера М. дуже розрідже¬ 
на (тиск біля поверхні бл. 2 10~12 
атм), складається з гелію і водню, 
що їх безперервно постачає соняч¬ 
ний вітер (водню приблизно в 50 
раз менше, ніж гелію). Ін. газів 
не виявлено. Поверхня М. склада¬ 
ється з дрібнодисперсного матеріа¬ 
лу в дуже роздрібненому стані. 
Вона цілком покрита ударними 
кратерами (мал. ) і дуже схожа 
на материки Місяця. Ділянок, 
аналогічних місяцевим морям, на 
М. практично нема. Лише в райо¬ 
ні термінатора виявлено гігантсь¬ 
кий басейн діаметром 1300 км — 
Море Спеки. Макс. перепади ви¬ 
сот на М. не перевищують 7 км. 
На М. спостерігаються й т. з. ес¬ 
карпи — обриви висотою 1—3 км й 
довжиною в сотні км, що свідчать 
про стиск поверхні планети. Бага¬ 
то кратерів, навіть невеликих, ма¬ 
ють центр, гірки; виявлено старо¬ 
давні лавові потоки. Т-ра поверхні 
в точці під Сонцем на мінім, від¬ 
далі від Сонця досягає +430° С, 
нічні температури досягають 
— 180° С, однак на глибині кіль¬ 
кох дм т-ра не залежить від часу 
доби і становить +70—90° С. Вва¬ 
жають, що у М. є масивне залізне 
ядро, що займає бл. 50% об’єму 
планети. Вік поверхні за непрями¬ 
ми оцінками бл. 4-Ю9 років, як і 
у Місяця. Дослідження М. прово¬ 
дили за допомогою космічного апа¬ 
рата «Марінер-10» (див. «Марі- 
нер>), а також використовуючи 
радіоастр. методи та радіолокацію. 
Літ.: Космохимия Луньї и плане». 
М., 1975; Крупенко Н. Н. Радиофизи- 
ческие исследования Луньї и планет. 
М.. 1976; Ксанфомалити Л. В. Плане¬ 
ти, открьітьіе заново. М., 1978: Ал- 
лен К. У. Астрофизические величини. 
Пер. с англ. М.. 1977. 

М. М. Євсюков. 

«МЕРКУРІЙ» — назва амер. 
одномісних космічних кораблів 

(КК) для польотів по навколозем¬ 
ній орбіті, а також програми їх 
розробки і запусків. КК <М.> ма¬ 
ли форму зрізаного конуса з діа¬ 
метрами 1,8 м та 0,66 м і висотою 
2,9 м; маса — бл. 1,4 т. Посадка 
КК передбачалась лише на воду — 
в океан. Астронавт перебував у 
кабіні КК (капсулі) в скафандрі: 
корабель мав ручне й автом. управ¬ 
ління. На КК «М.» здійснено пер¬ 
ші суборбітальні (по балістичній 
траєкторії) польоти А. Шепарда 
(5.У 1961) і В. Гріссома (21.УІІ 
1961) тривалістю відповідно 15 і 
16 хв. Перший орбітальний політ 
амер. астронавта Дж. Гленна (три¬ 
валістю 4 год. 56 хв.) здійснено на 
«М.-Френдшіп-7» 20.11 1962 більш 
як через 10 міс. після польоту 
Ю. О. Гагаріна. На КК «М.» здійс¬ 
нили орбітальні польоти М. Кар- 
пентер («М.-Аврора-7», 24. V 
1962) , У. Шірра («М.-Сигма-7», 
З.Х 1962) і Г. Купер («М.-Фрейт- 
7», 15—17.У 1963). 

В. Г. Денисов. 
МЕРКУРОВ Сергій Дмитрович 
[26.Х (7.ХІ) 1881, Александро- 
поль, тепер Ленінакан Вірм. РСР— 
8.VI 1952, Москва] — рос. рад. 
скульптор, нар. художник СРСР 
(з 1943), дійсний член АМ СРСР 
(з 1947). Член КПРС з 1945. В 
1901—02 навчався в Київ, полі¬ 
технічному ін-ті, 1902—05 — в 
мюнхенській АМ. З ранніх творів 
М. найвідоміші — пам’ятники Л. 
Толсгому (1911—13, споруджений 
1928) і Ф. Достоевському (1911— 
13, споруджений 1918) — в Моск¬ 
ві. Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалісгич. революції М. брав 
участь у здійсненні ленінського 
плану монументальної пропаган¬ 
ди. Учасник конкурсу на проект 
пам’ятника Т. Г. Шевченкові для 
Харкова (в співавт. з Ф. Кричев- 
ським, 1933). М.— автор пам’яте 
ників: К. Марксу (1921) в Симбір¬ 
ську, К. Тімірязєву (1922—23) 
в Москві. Багато творів присвятив 
образові В. І. Леніна (скульптур¬ 
на група «Смерть вождя», 1927— 
47, встановлена 1958 в Горках 
Ленінських; статуї для пам’ятни¬ 
ків В. І. Леніну в Києві, Львові, 
Єревані, Калініні та ін.; статуя 
B. І. Леніна для залу засідань 
Верховної Ради СРСР, 1939, та 
ін.). М. також автор пам’ятників 
C. Г. Шаумяну (1931) в Єревані, 
Ф. Е. Дзержинському (1937) у Вол¬ 
гограді; 1948 — в Дзержинську; 
горельєф «Розстріл 26 бакинських 
комісарів» (1924—46, встановлений 
1958 в Баку); портретів К. Е. Ціол- 
ковського (1932), О. М. Толстого 
(1945), М. І. Калініна (1947); па- 
м’ятників-бюстів ряду держ. і 
політ, діячів Рад. країни, які вста¬ 
новлені на Красній площі біля 
Кремлівської стіни. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами і 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1951. Іл. див. також до ст. 
Вірменська РСР, т. 2, с. 311. 
Те.: Записки скульптора. М., 1953. 
Літ.: Єергей Дмитриевич Меркуров. 
Альбом. М.. 1958 

МЄРЛО, Мерля, Мерла — річка 
в Харків, і Полтав. областях УРСР. 
ліва притока Ворскли (бас. Дніп¬ 
ра). Довж. 116 км площа бас. 
2030 км2. Бере початок на Серед- 
ньоросійській височині. Живлен¬ 
ня дощове й снігове. Використо¬ 

вують для водопостачання, зрошу¬ 
вання. На М.— м. Богодухів. 
М Е Р Л 6-П О НТГ (Мег Іеаи-Ропіу) 
Моріс (14.1II 1908, Рошфор-сюр- 
Мер — 4.У 1961, Париж) — 
франц. філософ-ідеаліст, представ¬ 
ник феноменології та екзистенціа¬ 
лізму. Буття людини, згідно з 
М.-П., реалізується в діалозі су¬ 
б’єкта зі світом. Гол. завданням 
мислення є виявлення первинної 
реальності — і.з. «феноменологіч¬ 
ного поля» як цілісного первісного 
і «нейтрального» сприйняття, що 
виступає як дооб’єктивний та до- 
суб’єктивний досвід, у якому 
суб'єкт і об'єкт злиті воєдино. 
Претендуючи на подолання проти¬ 
ставлення буття і свідомості, 
М.-П. намагався стати над мате¬ 
ріалізмом та ідеалізмом, що при¬ 
вело його до суб'єктивного ідеа¬ 
лізму. Суб'єктивізм і соліпсизм 
у поглядах М.-П. на історію ве¬ 
дуть до заперечення можливості 
розроблення наук, теорії сусп 
розвитку. Л. К. Куличенко. 
МЕРЛУШКА — шкурка ягнят 
віком до двох тижнів грубовов¬ 
ної (крім смушкової) породи овець. 
Волосяний покрив М. має вигляд 
різних за розмірами валькуватих, 
бобоподібних або кільчастих за- 
витків, що переходять у гладень¬ 
кий волос. Якість М. нижча, ніж 
каракулю. З мерлушки виго¬ 
товляють головні убори, коміри 
тощо. 
МЕРЛЬ (Мегіе) Робер Жан Жорж 
(29.VIII 1908, Тебесса, Алжір) — 
франц. письменник. Член Франц. 
компартії з 1974. В романах 
«Уїкенд на Південному березі» 
(1949), «Смерть — моє ремесло» 
(1953), «Острів» (1962) порушив 
питання відповідальності людини 
перед суспільством. Романи-попе- 
редження «Тварина, обдарована 
розумом» (1967). «Мальві ль> 
(19/2) застерігають людство від 
загрози ядерної війни. В центрі 
романів «За склом» (1970), «Чоло¬ 
віки під охороною» (1974), «Мад- 
рапур» (1976) — актуальні сусп.- 
політ. і моральні проблеми сучас¬ 
ності. Істор. дилогія «Доля Фран¬ 
ції» (1977), «В наші юні роки» 
(1979) — про реліг. боротьбу в 16 
ст. у Франції. 
Те.1 У кр, перек л.— Тварина, об¬ 
дарована розумом. К., 1971; Острів. 
К., 1976;,Уїкенд на Південному березі. 
К., 1977; Смерть — моє ремесло. К.. 
1979і Мальвіль. К.. 1980; Р«о с. пе¬ 
рек л.— Разумное животное. М., 
1969; За стеклом. М., 1972; Мальвиль 
М., 1977. В. І. Пащенко. 
МЕРОВҐНГИ (лат. Мєгоуіп- 

&і) — перша королівська динас¬ 
тія у Франкській державі (кін. 
5 ст.— 751). Названа за ім’ям на- 
півлегендарного засновника ро¬ 
ду — Меровея. За правління М. 
зароджувалися феод, відносини. 
Осн. представники: Клодвіг І 
(481—511), Хільперік І (561—584), 
Хлотар II (584—629) та Дагоберт 1 
(629—639). З серед. 7 ет. втратили 
реальну владу, яка перейшла до 
майор о омі в. Останнього короля 
М. Хільдеріка III 751 позбавив 
влади Піпін Короткий. 
МЕРОВІНГСЬКЕ МИСТЕЦТВО 
— умовна назва мистецтва кількох 
областей Франції, об’єднаних у 
5—8 ст. династією Меровінгів. У 
М. м. антична традиція поєдну¬ 
валася з рисами ранньофеод. мио- 
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тецтва. Архіт. споруди цього ча¬ 
су — переважно баптистерії (в 
Пуаіьє. 4—7 ст.), крипти (напр., 
Сен-Лоран у Греноблі, кін. 8 ст.) 
й церкви у вигляді базилік (церква 
Сен-Дені, 7—8 ст.). Декоративно- 
ужиткове мисг. представлене 
рельєфами з каменю та обпаленої 
глини якими прикрашали сарко¬ 
фаги і церк. мури. Високого рівня 
досягла й обробка металів (золота 
оправа меча з гробниці Хільде- 
ріка, 5 ст.). Збереглося кілька 
рукописів («Луксейльський лекціо- 
нарій», 6л. 700; «Геллонський сак- 
раментарій», «Гомілій Григорія Ве¬ 
ликого», обидва — 8 ст.), оздоб¬ 
лених орнаментальними зображен¬ 
нями. У 8 ст. на зміну М. м. прийш¬ 
ло мист. «Каролінгського відро- 
ПЖР'Я'Я Я Ь 

МЕРОМбРФНІ ФУНКЦІЇ (від 
грец цєрО£ — частина, частка і 
цорфгі — вигляд, форма) — аналі¬ 
тичні функції, які можна подати 
у вигляді частки двох цілих функ¬ 
цій, тобто частки сум двох всюди 
збіжних числових рядів. Особ¬ 
ливі точки М. ф. можуть бути тіль¬ 
ки полюсами. М. ф. є гамма-функ¬ 
ція, еліптичні функції, раціональ¬ 
ні функції, тригонометричні 
функції тощо. 
МЕРОСТбМОВІ, меростомати 
(Мегозіотаїа) — клас тварин типу 
членистоногих. Довж. тіла су час. 
видів до 90 см, вимерлих — до 
2 м. Тіло вкрите хітиновим панци¬ 
ром і поділене на 2 відділи: голово- 
груди й черевце, що закінчується 
довгим хвостовим відростком. Го- 
ловогруди з 6 парами кінцівок, які 
виконують функції пересування, 
захоплювання і подрібнення їжі. 
Черевце почленоване або суцільне 
3 о парами плавальних ніжок, з 
них 5 останніх мають зябра. По 
боках головогрудного панцира міс¬ 
титься пара складних очей, на 
спинній стороні — пара простих 
очей. М. пошир, в морях теплого 
поясу. Клас включає 2 ряди: ме¬ 
чохвости — дуже давня вимираю¬ 
ча група тварин та ракоскорпіони, 
або велетенські щитні,— повністю 
вимерлі в кінці палеозою тварини. 
МЕРСЕРИЗАЦІЯ — 1) Обробка 
целюлози концентрованими розчи¬ 
нами їдкого натру при т-рі 15— 
55е С; одна з стадій виготовлення 
віскози га ін. похідних целюлози. 
Для М. застосовують установки 
періодичної (ванни-преси) або без¬ 
перервної дії, в яких целюлозу про¬ 
сочують їдким натром, а потім 
(в разі потреби) віджимають. 
2) Обробка бавовняних тканин або 
ін. целюлозних волокнистих мате¬ 
ріалів концентрованими розчина¬ 
ми їдкого натру звичайно при т-рі 
15—18° С. Зоільшує міцність ма¬ 
теріалу, надає йому блиску. До 
того ж такий матеріал легше фар¬ 
бується, краще вбирає вологу. М. 
провадять на спеціальних (мерсе- 
ризаційних) машинах, де матеріал 
просочують їдким натром. після 
чого віджимають і промивають. 
Назва — від імені англ. винахід¬ 
ника Дж. Мерсера (1791—1866). 
МЕРСГН, Ічель— місто на Пд. Ту¬ 
реччини, адм. ц. ілу (області) Ічель. 
Порі на березі Мерсінської зат. 
Середземного м., залізнична стан¬ 
ція. 152 гис. ж. (1975). Розвину¬ 
ті машинобудування (складання 
вантажних автомобілів, комбай¬ 

нів), хім. (вироби, мінеральних 
добрив), нафтопереробна, силікат¬ 
но-керамічна, текст., харч, (у т. ч. 
борошномельна) промисловість. 
МЄРСІСАЙД, Мерсейсайд — ко¬ 
нурбація у Великобританії. Скла¬ 
дається з міст, розташованих на 
обох берегах есту арі я р. Мерсі. 
1,6 млн. ж. (197ь). Гол. центр і 
мор. порт — м. Ліверпуль. Провід¬ 
ні галузі пром-сті — кольорова ме¬ 
талургія, судно-, автомобілебуду¬ 
вання, електротех., хім., харч, (у 
т. ч. цукр., борошномельна). 
МЕРСЬє (Мегсіег) Луї Себастьєн 
(6.VI 1740, Париж — 25.ІУ 1814, 
там же) — франц. письменник. 
Перший значний худож. твір М.— 
повість «Історія Ізербена, араб¬ 
ського поета» (напис. 1766). На фі- 
лос. романі «Дикун» (1767), рома- 
ні-утопії «2440-й рік» (1770) позна¬ 
чився вплив ідей Ж. Ж. Руссо. 
В п'єсах «Дезертир» (1770), «Не¬ 
заможний» (1772), «Суддя» (1774), 
«Візок оптовика» (1/75) порушу¬ 
вав актуальні соціальні проблеми. 
В істор. п’єсах відбито важли¬ 
ві політ, події. В багатотомній зб. 
нарисів « Картини Парижа» (1781— 
88) відобразив побут і звичаї па¬ 
рижан. Автор кн. «Про Ж. Ж Рус¬ 
со, одного з головних письменни¬ 
ків, які підготували революцію» 
(1791), трактату «Про театр...» 
(1773). Велику французьку рево¬ 
люцію зустрів захоплено, але яко¬ 
бінцям не симпатизував. 

„ Т л Т. Духовний. 
МЄРТВА ГОЛОВА (АсЬегопгіа 
аігороз) — метелик род. бражнико- 
вих. Довж. тіла до 6 см, розмах 
крил до 13 см. Передні крила 
чорні з темно-жовтим малюнком, 
задні — жовті з двома чорними 
поперечними смугами. На спині 
жовтий малюнок, схожий на череп 
(звідси й назва). Гусениця (довж. 
до 15 см) живиться листям, гол. 
чин. пасльонових, у т. ч. картоплі. 
М. г. пошир, у країнах Середземно¬ 
мор’я; в СРСР — у середній смузі, 
на Україні, Пн. Кавказі й у Закав¬ 
каззі. Як рідкісний вид включе¬ 
ний до Червоної книги Українсь¬ 
кої РСР. Іл. с. 466. 
«МЄРТВА ПЕТЛЯ» в авіації — 
те саме, що й Нестперова петля. 
МбРТВА ТбЧКА — крайнє по¬ 
ложення поршня в поршневій ма¬ 
шині, при якому швидкість його 
руху дорівнює нулеві, а напрям 
руху змінюється на протилежний. 
Розрізняють верхню М. т., коли 
поршень перебуває на найбіль¬ 
шій віддалі від вала (напр., колін¬ 
частого вала), і нижню М. т.— при 
найменшій віддалі. Термін «мерт¬ 
ва точка» вживають і на означення 
відповідних положень ін. тіл. 
МЄРТВЕ МбРЕ, Бахр-Лут— без¬ 
стічне солове озеро в межах Йор- 
данії та Ізраїлю. Лежить у гли¬ 
бокій тектонічній западині Гхор, 
на 395 м нижче від р. м. (найглиб¬ 
ша депресія на суходолі Землі). 
Довж. 76 км, шир. до 17 км, пло¬ 
ща 1050 км2, глиб, до 356 м. В озе¬ 
ро впадає р. Йордан. Через 
відсутність стоку, велике випаро¬ 
вування і незначні опади (100 мм 
на рік) має велику солоність — 
270%>, макс.— 310%о (майже 
в 9—10 раз більша за пересіч¬ 
ну солоність води у Світово¬ 
му океані). З солей переважа¬ 
ють МкСІ, МаСІ, КС1, М#Вг. 

Органічного життя в М. м. немає 
(за винятком бактерій). Поблизу 
озера — поклади нафти, асфальту. 
МЕРТВІ МОВИ — мови, які пе¬ 
рестали бути засобом усного спіл¬ 
кування і зберігаються в пам’ят¬ 
ках давнього письменства (напр., 
санскрит, давньогрецька, старо- 
слов’ян. та ін. мови). Іноді мова, 
вийшовши з широкого вжитку, ви¬ 
користовується вузьким колом лю¬ 
дей (напр., латинська мова існує 
як офіц. мова католицької церкви, 
використовується і в багатьох га¬ 
лузях науки — в біології, медици¬ 
ні тощо). Визначення деяких мов 
як мертвих є відносним, бо вони 
продовжують існувати в су час. 
мовах, що розвинулися на їхній 
основі (так, на основі лат. мови, 
точніше «народної латині», розви¬ 
нулися сучас. романські мови). 
Дійсно мертвими є мови, що вийш¬ 
ли з ужитку і перестали далі роз¬ 
виватися (напр., прусська, конти¬ 
нентальні кельтські). Багато М. м. 
стало набутком науки з відкрит¬ 
тям і дешифруванням їх писем¬ 
них пам’яток (див. Дешифрування 
писемності). Б. М. Задорожний. 
МЕРТВОВбД, Мертвовід — річ¬ 
ка в Кіровогр. та Микол, областях 
УРСР, ліва притока Південного 
Бугу. Довж. 144 км, площа бас. 
1820 км2. Живлення переважно 
снігове та грунтове. Використову¬ 
ють для потреб с. г. При впадінні 
М. у Південний Буг — м. Возне- 
сенськ. 
М£РТВОГО МбРЯ РУКОПИСИ 
— спільна назва фрагментів ста¬ 
родавніх рукописів, написаних 
давньоєвр., арамейською та ін. мо¬ 
вами, що знайдені на пн.-зх. уз¬ 
бережжі Мертвого моря 1947—65 
(в печерах Ваді-Кумран, Іудей¬ 
ської пустелі, фортеці Масада). 
Ймовірно належали поселенню 
іудейської секти есеів. Більша 
частина М. м. р., за археологічни¬ 
ми даними, датується 2 ст. до 
н. е.— 2 ст. н. е. М. м. р. містять 
доканонічні списки окремих книг 
Старого завіту, твори ідеологів 
секти, листування і записки керів¬ 
ника повстання проти Риму Бар- 
Кохби та ін. Документи свідчать 
про наявність у членів секти спіль¬ 
ної власності, обов’язкової спіль¬ 
ної праці і спільних трапез. У 
М. м. р. викладено ідеологію нар. 
мас Іудеї, де панували месіанізм 
та есхатологічні настрої (див. Есха¬ 
тологія), розповідається про «вчи¬ 
теля праведності», що має спорід- 

МЕРТВОГО 
МОРЯ 

РУКОПИСИ 

С. Д. Меркуроп. 

С. Д. Меркуров. Па¬ 
м’ятник К. А. Тіміря- 
зєву в Москві. Граніт. 
1923. 

Меровінгське мистец¬ 
тво. 1. Мініатюра 8 
«Гелдонського сайра- 
ментарія». 8 от. Націо¬ 
нальна бібліотека. Па¬ 
риж. 2. Саркофаг з Му- 
ассака. Камінь. 5—6 ст. 
3. Баптистерій V міст’ 
Пуатьє. 7 ст 
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Мертва голова. 

нені риси з образом Ісуса Христа. 
Ідеї секти вплинули на формуван¬ 
ня первісного християнства. Пе¬ 
реважну більшість М. м. р. не опуб¬ 
ліковано, вони належать Ватікану 
та Єрусалимській університет¬ 
ській б-ці. Видання текстів здійс¬ 
нює спеціально створений міжнар. 
комітет. Вивчає М. м. р. нова 
галузь історико-філол. науки — 
кумранознавство. 
Літ.: Ковалев С. И., Кубланов М. М. 
Находки в Иудейской пустине. М., 
1964; Тексти Кумрана, в. 1. Пер. с 
древнеевр. и арамейск. М., 1971. 

В. К. Танчер. 

МЕРТВОТДОВІ (ЗіІрШае) — ро¬ 
дина жуків. Довж. тіла 4—40 мм. 
Лапки 5-членикові, вусики була¬ 
вовидні, надкрила часто вкороче¬ 
ні. Личинки темні, плескаті, ви¬ 
довжені, зовні схожі на стоніг. 
Понад 500 видів, пошир, в усіх 
частинах світу, крім Антарктики; 
в СРСР — бл. 80, в т. ч. в УРСР — 
понад ЗО. М. живляться падлом, 
напр. мертвоїд ребристий (ЗіІрЬа 
сагіпаїа) і могильщики — трупої- 
ди; деякі хижаки, напр. чотири- 
крапковий мертвоїд (Хуіобгера 
Яиасігірипсіаіа), знищують шкід¬ 
ливу гусінь деяких метеликів, 
у т. ч. золотогузки; окремі росли¬ 
ноїдні, напр. матовий мертвоїд 
(Асіуреа ипсіаіа), ушкоджують 
буряки, капусту та деякі ін. с.-г. 
культури. і. К. Загайкевич. 

МЕРТВОНАРОДЖУВАНІСТЬ — 
народження мертвого плода зав¬ 
довжки не менше як 35 см і ма¬ 
сою не менше як 1 кг після 28 
тижнів вагітності. Розрізняють 
антенатальну (до настання родо¬ 
вої діяльності) та інтранатальну 
(під час пологів; див. Асфіксія) 
М. Зумовлюється М. інфекційни¬ 
ми хворобами вагітної, токсико¬ 
зами вагітності, патологією по¬ 
логів, аномаліями плода тощо. 
Профілактика М. поля¬ 
гає в охороні здоров’я жінки 
(особливо вагітної), своєчасному 
виявленні й лікуванні патології 
вагітності і пологів. 
МЄРТКЕ (Мегіке) Едуард (17.VI 
1833, Рига — 25.IX 1895, Кельн) — 
нім. піаніст, композитор і муз. 
педагог. Виступав з концертами 
в Росії й Німеччині. З 1869 — про¬ 
фесор консерваторії в Кельні. 
Автор опер «Ліза, або Мова сер¬ 
дець» (1872), «Резі фон Гемзенш- 
тайг» і « Кирило з Солуні» (пост, по¬ 
смертно в Росії), кантат, пісень, 
фп. творів. З голосу Марка Вовч¬ 
ка записав мелодії 210 укр. нар. 
пісень. Із запланованих до видання 
8 випусків «Двісті українських пі¬ 
сень. Співи і слова зібрав Марко 
Вовчок. У ноти завів Едуард Мерт- 
ке» опубліковано перший (25 пі¬ 
сень, Лейпціг, 1864). 

. Р. Я. Пилипчук. 
МбРТОН (Мегіоп) Роберт Кінг 
(н. 5.VII 1910, Філадельфія, штат 
Пенсільванія) — амер. соціолог. 
Президент Амер. соціологічної асо¬ 
ціації (з 1954). М.— представник 
структурно-функціонального ана¬ 
лізу. Ввів поняття «дисфункція» 
для вираження різних варіантів 
«відхилення» поведінки людей від 
встановлених норм, витлумачував 
ці відхилення лише як морально- 
психологічні явища, які не зале¬ 
жать від соціально-екон. відно¬ 
син. Розробив теорію «аномії», що 

покликана пояснити морально-пси¬ 
хологічний стан індивідуальної та 
сусп. свідомості в період руйну¬ 
вання системи цінностей, зумовле¬ 
ного кризою бурж. суспільства. 
Запропонував ідею «теорій серед¬ 
нього рівня», які, на його думку, 
є проміжними між емпіричними 
дослідженнями й заг. теорією со¬ 
ціології і повинні допомогти їх¬ 
ньому взаємозв’язку. З лібераль¬ 
но-демократичних позицій крити¬ 
кує бюрократичні й мілітаристські 
тенденції правлячих кіл СІЛА. 

А. К. Бичко. 

М£РФІ (МигрЬу; Річард (н. 6. 
VIII 1927, Голуей, Зх. Ірландія) — 
ірл. поет. У 19,5—71 працював ви¬ 
кладачем брит. ун-тів. Автор збі¬ 
рок «Археологія кохання» (1955), 
«Останнє рибальське судно Го- 
луея» (1961), «Плавання до остро¬ 
ва» (1963). В поемі «Огрімська 
битва» (1968) події сучасності ор¬ 
ганічно пов’язані з історією нац.- 
визвольної боротьби ірл. народу. 
Те.: Укр. п е р е к л.— Огрімська 
битва. [Фрагменти з поеми]. «Всесвіт», 
1980, № 2. О. І. Земляний. 

МЄРФІ (МигрЬу) Уїльям Паррі 
(н. 6.II 1892, Стоутон, Вісконсін) 
— американський терапевт-гемато- 
лог, доктор медицини (з 1920). В 
1914 закінчив вищу школу в Оре- 
гоні. З 1923 — викладач Гарвард¬ 
ської медичної школи Кемб- 
ріджського університету (Масса- 
чусетс). Осн. праці М. присвяче¬ 
ні проблемам цукрового діабету і 
деяким захворюванням крові. Но¬ 
белівська премія, 1934 (разом з 
Дж. Майнотом і Дж. Уїплом) за 
розробку методики лікування ане¬ 
мій внутрішньом’язовим введенням 
печінкового екстракту. 
МЄРЧІСОН — мис на п-ові Бутія, 
крайня пн. точка материка Пн. 
Америки (71° 50' пн. ш. та 94° 45' 
зх. д.). 
м£ря — плем’я, предки якого в 
кін. 1-го тис. до н. е.— 1-му тис. 
н. е. жили в районі Волго-Окського 
межиріччя. Вперше М. згадаються 
в 6 ст. готським істориком Йорда¬ 
ном. За «Повістю временних 
літ>, жили в районі озер Неро і 
Клещина. Мова належала до фін¬ 
но-угорської сім’ї мов. З просуван¬ 
ням з кін. 1-го тис. у Поволжя сло¬ 
в’ян М. поступово злилися з ними. 
МЕСА (франц. шеззе, від лат. 
шізза) — 1) Головна церковна від¬ 
права в католицькій церкві, лі¬ 
тургія. 2) Хоровий багатоголосий, 
циклічний твір, написаний на текст 
католицької літургії. До 14 ст. скла¬ 
лась циклічна будова М. з розділів: 
Кіріє, Глорія, Кредо, Санктус та 
Бенедиктус, Агнус деї. Найдавніші 
М. були одноголосі реліг. наспіви 
(т. з. григоріанський хорал). Зго¬ 
дом, з розвитком багатоголосся, 
з’явилися композиторські поліфо¬ 
нічні обробки М., а пізніше — тво¬ 
ри, повністю написані одним ком¬ 
позитором на традиційний текст. 
В епоху Відродження М. була 
наймонументальнішим жанром 
муз. мист. Серед авторів М.— Дж. 
Данстейбл (Англія), Жоскен Депре, 
О. Лассо (Нідерланди), Палестрі- 
на, Дж. Габрієлі (Італія), Т. Л. 
де Вікторія (Іспанія)^ Класичні 
зразки М. створили Й. С. Бах, 
В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. 
Шуберт, Ф. Ліст, А. Брукнер. Жа¬ 
лобна М. наз. реквієм. 

МЕСбТА — нагір’я на Піреней¬ 
ському п-ові, в межах Іспанії та 
Португалії. Гірськими хребтами 
Центр. Кордільєри (заввишки до 
2592 м, г. Альмансор) поділяється 
на Новокастільське та Старокас- 
тільське плоскогір’я. Родовища 
свинцю, міді, ртуті, кобальту, 
заліз, руд, золота, олова, вольфра¬ 
му. М. перетинають ріки Дуеро, 
Тахо та ін. Поширені чагарникові 
зарості типу маквіс, сухі степи, 
у горах — широколистяні та хвой¬ 
ні ліси. Серед рослин багато енде¬ 
міків (бл. 1500). 
МЕСІАНГЗМ — 1) Релігійне вчен¬ 
ня про майбутнє спасіння людства 
або тієї чи іншої національної чи 
релігійної групи, яке нібито здійс¬ 
нить посланець бога — месія. М. 
сформувався в іудаїзмі. Характер¬ 
ний і для християнства та ісламу. 
2) Історико-соціологічна концеп¬ 
ція, яка приписує тому чи іншому 
народові провідну роль в істор. 
процесі (М. національний). Ідеї 
М. становлять теор. основу бур¬ 
жуазного націоналізму, зокрема 
сіонізму. 
«мзсм», мала електронна обчис¬ 
лювальна машина — перша в СРСР 
і в континентальній Європі елек¬ 
тронна цифрова обчислювальна ма¬ 
шина (мал.). Розроблено і створено 
1950 під керівництвом С. О. Ле- 
бедєва в Ін-ті електротехніки АН 
УРСР. «МЗСМ» була алгоритміч¬ 
но досить розвинутою. Реалізовані 
в ній деякі структурні рішення 
не втратили значення й на сьогод¬ 
ні. Розв’язання ряду задач на 
«МЗСМ» відіграло важливу роль 
для багатьох галузей науки й тех¬ 

ніки. Створення та експлуатація 
«МЗСМ» стали вирішальним сти¬ 
мулом для розвитку програмуван¬ 
ня й розробки широкого кола пи¬ 
тань обчислювальної математики. 
Досвід, нагромаджений у процесі 
розробки «МЗСМ», було викори¬ 
стано при створенні наступних 
обчислювальних машин, зокрема 
«БЗСМ» та інших. 

К. Л. Ющенко. 
МЕСОНЬ€ (МеІ55опіег) Ернест 
(21.11 1815, Ліон — 31.1 1891, Па¬ 
риж) — франц. живописець. На¬ 
вчався в Парижі. Автор картин на 
істор. і батальні теми («Наполеон 
III при Сольферіно», 1863, Лувр, 
Париж; «Фрідланд, 1807», ^ 1875, 
Метрополітен-музей, Нью-Йорк). 
Писав також жанрові твори («Чи¬ 
тання листа», «Мушкетер», ДЕ; 
«Кавалер у костюмі 18 сг.», Музей 
образотворчих мист. ім. О. С. Пуш¬ 
кіна в Москві). Створив картину 
«Барикада» (1848, Лувр), присвя- 
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чену подіям Липневої революції 
1848 Відомий і як ілюстратор 
книжок. 
МЕСОПОТАМІЯ (грец. Мєаояо- 
тофіа, від ц6аоV— проміжок і яо- 
тацос; — річка), Межиріччя, Дву- 
річчя — природна область у Зх. 
Азії, в бас. річок Тігру і Євфрату. 
Включає Месопотамську рівнину 
і плато Джезіре. Один з найдавні¬ 
ших центрів людської цивілізації. 
В кін. 3-го тис. до н. е. тут існува¬ 
ли старод. д-ви Аккад, Ур та ін. 
На поч. 2-го тис. до н. е. в пд. 
частині М. сформувалася д-ва 
Вавглонія. В 9—7 ст. до н. е. М. 
входила до складу Ассірії, в 7—6 
ст. до н. е.— до Нововавідонського 
царства; в 6—4 ’ст. до н. е.— до 
д-ви Ахеменідів, у 4 ст. до н. е.— 
до імперії Александра Македон¬ 
ського, в 4—2 ст. до н. е.— до д-ви 
Селевкідів, у 3 ст. до н. е.— 3 ст. 
н. е.— Парфянського царства, в 
3—7 ст.— д-ви Сасанідів, з 7 ст.— 
араб. Халіфату. Давнє населення 
М. досягло високого рівня культу¬ 
ри: створило клинопис, збудувало 
величні архіт. споруди, нагрома¬ 
дило значні знання з астрономії, 
медицини тощо. В 11 ст. М. завою¬ 
вали сельджуки, в 13 ст.— монго¬ 
ли. На поч. 16 ст. вона підпала під 
владу Сефевідів. У 17 ст.— 1918 — 
в складі Османської імперії. Піс¬ 
ля 1-ї світової війни 1914—18 
більша частина М. входить до 
Іраку, решта — до Сірії і Туреч¬ 
чини. О. В. Спицька. 
МЕСОПОТАМСЬКА рівнйна, 
Месопотамська низовина — низо¬ 
винна рівнина у Зх. Азії, в межах 
Іраку, Ірану та Кувейту. Простя¬ 
гається вздовж нижньої течії рі¬ 
чок Тігру, Євфрату й Каруну. 
Поверхня плеската, заввишки від 
100 до 200 м. Родовища нафти. 
Клімат тропічний, пустельний. 
Т-ра влітку іноді підвищується до 
+50°. Опадів 100—200 мм. Поши¬ 
рені пустелі, вздовж річок — гале¬ 
рейні ліси. Скотарство, землероб¬ 
ство, плантації фінікової пальми. 
На М. р.— міста Багдад, Басра 
(Ірак), Абадан (Іран). М. р.— 
один з давніх центрів цивілізації 
(див. Месопотамія). 
МЕСРбП МАШТбЦ (361, с. Ха- 
цік, провінція Тарон — 17.11 440, 
Ечміадзін, похований в Ошакані, 
тепер Аштаракський р-н Вірм. 
РСР) — вірм. вчений, просвіти¬ 
тель, творець вірм. писемності. 
У 405—406 М. М. склав вірм. ал¬ 
фавіт, використовуючи зразок гре¬ 
цького. Був засновником «школи 
перекладачів», організатором шкіл 
Сх. і Зх. Вірменії. 
МЕССБАУЕР (МбззЬаиег) Ру¬ 
дольф Людвіг (н. 31.1 1929, Мюн¬ 
хен) — нім. фізик (ФРН). Після 
закінчення Мюнхен, вищого тех. 
уч-ща (1955) працював в Ін-ті 
їм. М. Планка в Гейдельберзі, 
1957—59 і з 1964 — в Мюнхен, 
вищому тех. уч-щі (1960—64 — 
у Каліфорнійському технологічно¬ 
му ін-ті, США). Праці з ядерної 
фізики та фізики твердого тіла. 
В 1958 відкрив явище резонансного 
поглинання у-кванті в атомними яд¬ 
рами твердого тіла (див. Мессбау- 
ера явище)- Нобелівська премія. 
1961. 
МЕССБАУЕРА ЯВИЩЕ —резо¬ 
нансне випромінювання і поглинан¬ 
ня У-кванті в атомними ядрами в 

кристалах. Відкрив 1958 Р. Л. 
Мессбауер. Вільне атомне ядро 
при випромінюванні у-кванта саме 
одержує протилежно спрямований 
імпульс (імпульс віддачі). Внаслі¬ 
док цього енергія у-кванта стає 
меншою за енергію квантового 
переходу на величину ДЕ = р2/2М, 
де р — імпульс кванта, М — маса 
ядра. Оскільки така ж енергія пе¬ 
редається ядру при поглинанні 
у-кванта, лінії поглинання і випро¬ 
мінювання будуть зміщеними одна 
відносно одної на величину 2АЕ. 
Величина АЕ значно перевищує 
ширину лінії випромінювання, то¬ 
му ймовірність резонансного погли¬ 
нання надзвичайно мала. М. я. 
виникає тоді, коли імпульс віддачі 
передається всьому кристалу, вна¬ 
слідок чого енергія на віддачу не 
витрачається. При М. я. енерг. 
спектр випромінювання (поглинан¬ 
ня) у-квантів містить дуже вузьку 
лінію, енергія якої дорівнює енер¬ 
гії переходу в ядрі. В разі взаємо¬ 
дії магнітного моменту ядра з 
магн. полем ця лінія розщеплюєть¬ 
ся на кілька компонентів; таке роз¬ 
щеплення відбувається і тоді, коли 
в околі ядра існує неоднорідне 
електр. поле (див. також Магніт¬ 
ний резонанс). Ймовірність М. я. 
швидко зменшується з ростом енер¬ 
гії переходу в ядрі, тому воно спо¬ 
стерігається для ядер з малими 
(^ 150 кеВ) енергіями збудження 
(напр., 57Ре, іі95п, Ч72п, 19іІг). М. я. 
використовують при вивченні 
внутр. електр. і магн. полів у кри¬ 
сталах, коливань атомів кристаліч¬ 
ної гратки, при проведенні хім. ана¬ 
лізу, при вимірюванні швидкостей і 
вібрацій тощо. 
За допомогою М. я. визначено 
гравітаційне червоне зміщення ча¬ 
стоти фотонів, передбачене від- 
носності теорією. 
Літ.: Шшшель В. С. Резонанс гамма- 
луяей в кристаллах. М., 1969; Зф- 
фект Мессбаузра. Пер. с англ. М., 
1969. О. Я. Дзюблик. 
МЕССГНА — місто в Італії, адм. 
ц. провінції Мессіна. Мор. порт 
на Пн. Сх. о. Сіцілія, на узбережжі 
Мессінської прот. Залізнична стан¬ 
ція. 263 тис. ж. (1975). Суднобуду¬ 
вання і судноремонт, підприємства 
хім., текст., плодоконсервної 
пром-сті. Ун-т (засн. 1548). Архіт. 
пам’ятки 12—16 ст. М. засн. грец. 
колоністами бл. 730 до н. е. під 
назвою Занкла. Місто не раз за¬ 
знавало землетрусів. 
«МЕТА» — літературно-політ. що¬ 
місячний журнал, орган <народов- 
ців>. Виходив 1863—65 у Львові 
за редакцією К. Климковича. В ос¬ 
новному обстоював консервативно- 
бурж. позиції. На його напрям 
впливав П. Куліш. У «М.» дру¬ 
кувались і твори Т. Шевченка, 
Є. Гребінки, Марка Вовчка, Ю. 
Федьковича та ін. З 1865 журнал 
вміщував лише політ, матеріали, 
літ.-худож. частина ввійшла до 
альманаху «Нива>. 
МЕТА-, ОРТО-, ПАРА- (скороче¬ 
но м-, о-, п-\ від грец. цєтй — піс¬ 
ля, 6р06^ — прямий і яосра — 
біля) в хімії — префікси в на¬ 
звах хімічних сполук Вживають¬ 
ся для позначення розташування 
замісників у дизаміщених похід¬ 
них бензолу, а також хіноїдних 
структур: у мета-сполук замісники 
стоять через один атом вуглецю 

(1,3-положення), орто- — при су¬ 
сідніх атомах (1,2-положення) і 
у пара-(1,4-положення)— через два 
атоми вуглецю (див., напр., Кре¬ 
золи, Ксилоли). Інше значення ма¬ 
ють префікси орто- і мета- в назвах 
к-т та їхніх похідних (солей, ефі¬ 
рів): у випадку макс. кількості ОН- 
груп при центр, атомі вживають 
префікс орто-, при меншій — мета-, 
напр., ОР (ОН)3 — ортофосфорна 
к-та, №В02 — метаборат натрію, 
НС (ОС2Н5)г — ортомурашиний 
ефір. Префікс пара- іноді викори¬ 
стовують для позначення поліме¬ 
рів: параформ (СН20)п — полі¬ 
мер формальдегіду та ін. Пре¬ 
фікси орто- і пара- вживають також 
у назвах двох модифікацій водню. 

М. Ю. Корнилов. 

МЕТАБАЗЙТИ (від грец. цєта — 
між, після, через та (Заац — осно¬ 
ва) — гірські породи, що утворили¬ 
ся внаслідок метаморфізму основ¬ 
них магматичних порід. До М. від¬ 
носять метаморфізовані габро, діа¬ 
бази, діорити, іноді — сланці й 
амфіболіти. Див. також Метамор¬ 
фічні гірські породи. 
МЕТАБО/іГЗМ (від грец.цєтофоХц 
— зміна, перетворення) — сукуп¬ 
ність хімічних процесів, що відбу¬ 
ваються в організмі і становлять ос¬ 
нову його життєдіяльності. Часто 
термін «метаболізм» вживають, ко¬ 
ли йдеться про обмін речовин та 
енергії. В більш вузькому і точному 
розумінні цим терміном познача¬ 
ють проміжний обмін — перебіг 
процесів перетворення речовин все¬ 
редині клітини. Розрізняють два 
взаємопов’язані напрями М.: ана¬ 
болізм — утворення складних ор¬ 
ганічних сполук та катаболізм — 
розщеплення складних речовин до 
простих компонентів, що супрово¬ 
диться виділенням енергії. 
Див. також Асиміляція в біології і 
Дисиміляція в біології. 
Літ.: Фердман Д. Л. Биохимия. М., 
1966; Ленинджер А. Биохимия. Пер. 
с англ. М., 1976. О. С. Мікогиа. 
МЕТАБОЛІТИ — речовини, що 
утворюються в організмі внаслі¬ 
док проміжного обміну (див. Ме¬ 
таболізм). Беруть участь у наступ¬ 
них процесах асиміляції і дисимі¬ 
ляції. У фізіології і медицині М. 
наз. звичайно продукти внутріш¬ 
ньоклітинного обміну, які підляга¬ 
ють остаточному розпаду та вида¬ 
ленню з організму. Див. також 
Обмін речовин. 
МЕТАГАЛАКТИКА (від грец. цєта 
— після, за і галактика) — кос¬ 
мічна система, частиною якої є 
сукупність галактик, що можуть 
бути виявлені за допомогою теле¬ 
скопів та інших сучасних засобів 
дослідження. Розподіл галактик 
у просторі нерівномірний. Серед, 
віддалі між сусідніми галактика¬ 
ми — порядку мільйонів парсеків. 
У просторі між галактиками є роз¬ 
сіяні гази, пил, окремі зорі. Серед, 
густина речовини в М. порядку 
10“31—ІО^^г/см3. Див. також Все¬ 
світ, Космогонія, Космологія, Чер¬ 
воне зміщення. 
МЕТАГЕНЕЗ (від грец. цєта — 
ПІСЛЯ І у6УЄСП£ — походження, на¬ 
родження) — одна з форм чер¬ 
гування поколінь у тварин. При М. 
покоління, що розмножується ста¬ 
тевим шляхом (див. Статеве роз¬ 
множення), змінюється одним або 
кількома поколіннями, що роз- 
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МЕТАГЕНЕЗ 

Хімічні елементи, які 
належать до металів 

Хімічний 
елемент 

Атом¬ 
ний 

номер 

Актиній 39 
Алюміній 13 
Америцій 95 
Барій 56 
Берилій 4 
Беоклій 97 
Вана лій 23 
Вісмут 83 
Вольфрам 74 
Гадоліній 64 
Галій 31 
Гафній 72 
Германій 32 
Гольмій 67 
Диспрозії' 66 
Ейнштейній 99 
(Екавольфоам) 106 
(Ека реній') 107 
Ербій 68 
Європій 63 
Залізо 26 
Золото 79 
Індій 49 
Іридій 77 
Ітербій 70 
Ітрій 39 
Кадмій 48 
Калій 19 
Каліфорній 98 
Кальцій 20 
Кобальт 27 
Курчатовій 104 
Кюрій 96 
Лантан 57 
Літій 3 
Лоуренсій 103 
Лютецій 71 
Магній 12 
Марганець 25 
Менделевій 101 
Мідь 29 
Молібден 42 
Натрій 11 
Неодим 60 

Нептуній 93 
Нікель 28 

Нільсборій 105 
Ніобій 41 
Нобелій 102 

Олово 50 
Осмій 76 

Паладій 46 

Платина 78 

Плутоній 94 

Полоній 84 

Празеодим 59 

Прометій 61 

Протактиній 91 

множуються нестатевим шляхом 
(див. Нестатеве розмноження). 
М. властивий деяким кишково¬ 
порожнинним, червам та сальпам. 
МЕТАГЕНЄЗ у геології — 
природний процес поступових 
значних змін осадочних гірських 
порід. Настає після катагенезу і 
передує метаморфізмові. Ві дбува- 
ється в умовах значного зростання 
тиску і температури внаслідок гли¬ 
бокого занурення порід, зумовлено¬ 
го тектонічними рухами, за участю 
мінералізованих розчинів. Полягає 
у перекристалізації аутигенних мг- 

. нералів і глинистої речовини, роз¬ 
чиненні й кристалізації осн. по¬ 
родоутворюючих мінералів. Вна¬ 
слідок М. утворюються глинисті 
сланці, пісковики, кристалічні вап¬ 
няки і доломіти тощо. 
МЕТАКАРТОГРАФІЯ — вжи¬ 
ваний у сучасній картографічній 
літературі термін для визначення 
загальної теорії картографії. Вклю¬ 
чає дослідження карти на базі ло¬ 
гіко-методологічних принципів ві¬ 
дображення теорії. М. дає теор. 
обгрунтування предмета, методу й 
мови картографічного пізнання. 
Предметом наукового пізнання, 
що відображається в картах, вва¬ 
жається конкретний порядок вза¬ 
ємного розміщення матеріальних 
тіл і явищ об’єктивної дійсності 
та його зміни в часі. Осн. наук, 
метод картографічного пізнання — 
картографічне моделювання, що 
включає специфічні картографічні 
форми логічних прийомів мислен¬ 
ня: порівняння, аналізу й синтезу, 
абстрагування та узагальнення зо¬ 
бражуваних тіл і явищ. Об’єктною 
мовою картографії є специфічна 
знакова система. М. теоретично 
пов’язує картографію, з одного 
боку, з філософією, з іншого — з 
спеціальними науками. Близькі 
терміни — картологія, теоретична 
картографія, нормативна карто¬ 
графія. 
Літ.: Асланикашвили А. Ф. Мета- 
картография. Основньїе проблеми. 
Тбилиси, 1974. О. Ф. Асланікашвілі. 
МЕТАКРЙЛОВА КИСЛО¬ 
ТА, а-метилакрилова кислота, 
СН2 = С (СН.) — СООН — без¬ 
барвна рідина з різким запахом, 
гусг. (при т-рі 20° С) 1015,3° С, 
Сил 16° С, £КІш 160,5° С; розчинна 
у воді, спирті, ефірі. М. к. та її 
похідні застосовують для одержан¬ 
ня технічно важливих полімерних 
продуктів. Особливе значення се¬ 
ред похідних М. к. має метилме¬ 
такрилат. М. к. використовують 
також у вироби, деяких видів 
каучуків, безосколкового скла, 
клеїв, іонообмінних смол. 
«МЕТАЛОВІ ДНІ» — щомісячний 
літ.-художній і громад.-політ, жур¬ 
нал. Виходив в Одесі 1930—33. 
Виник на основі неперіодичного 
видання <Блиски» (1928—29). Віді¬ 
грав значну роль у згуртуванні 
місцевих літ. та мистецьких сил. 
Тут уперше виступили письменни¬ 
ки С. Олійник. Лесь Гомін та ін., 
друкувалися В. Сосюра, О. Слі- 
саренко, М. Йогансен, Я. Галан 
та ін. У 1933 журн. «М. д.» об’єд¬ 
нався в журн. <Шквал> і дістав 
назву <Літературний Жовтень». 
МЕТАЛОВІ КОНСТРУКЦІЄ ме¬ 
талоконструкції — машинобудівні 
або будівельні конструкції, елемен¬ 
ти яких виготовлені з металевих 

матеріалів. Найпоширеніші — ста¬ 
леві конструкції; використовують 
також конструкції з легких спла¬ 
ві в ^ зокрема алюмінію сплавів. 
Елементи М. к. виготовляють пере¬ 
важно з профільованих або листо¬ 
вих матеріалів (див. Листові кон¬ 
струкції), з’єднують між собою 
зварюванням (див. Зварні конст¬ 
рукції), клепанням (див. Клепані 
конструкції) або болтами (у т. ч. 
високоміцними болтами фрикцій¬ 
ного типу). Розрізняють М. к.: 
несучі й огороджу вальні; плоскі й 
просторові; т. з. суцільностінні й 
гратчасті конструкції. Вони міц¬ 
ні, довговічні, відносно легкі, від¬ 
значаються різноманітністю кон¬ 
структивних форм і архітектур¬ 
ною виразністю. Розраховують 
М. к., як правило, за граничним 
станом. Виготовляють, добира¬ 
ють і з’єднують їх індустріальни¬ 
ми методами. 
МЕТАЛЕВІ КОРИСНІ КОПА¬ 
ЛИНИ — природні мінеральні ут¬ 
ворення, з яких за сучасного стану 
розвитку техніки доцільно вилу¬ 
чати метали або їхні сполуки. 
Скупчення тих чи ін. металів або 
їхніх сполук у земній корі утво¬ 
рюють родовища відповідних руд. 
Україна багата на такі М. к. к.: 
залізні руди (Криворізький залізо¬ 
рудний басейн. Керченський залізо¬ 
рудний басейн, Кременчуцький за¬ 
лізорудний район* Б їлозерськ ий 
залізорудний район та ін.), мар¬ 
ганцеві руди (Нікопольський мар¬ 
ганцевий басейн), алюмінієві руди 
(на Закарпатті, в Приазов’ї, на 
Українському щиті), руди титану, 
цирконію, ртуті, свинцю, цинку та 
ін. Див. також Корисні копалини. 

Я. М. Бблєвиевь 
МЕТАЛИ (грец. цєтаАЛєїоу, одн., 
від цєтаАХєбсо — видобуваю з зем¬ 
лі, викопую)—прості речовини, які 
характеризуються високими елек¬ 
тропровідністю й теплопровідніс¬ 
тю, від’ємним температурним по¬ 
казником електропрові дності, здат¬ 
ністю добре відбивати і поглинати 
світло (характерний блиск і непро¬ 
зорість), підвищеною здатністю до 
пластичної деформації (ковкість). 
У твердому стані М. мають криста¬ 
лічну структуру (див. Кристали). 
Часто в фіз., тех. і екон. л-рі до 
М. відносять і металеві сплави» які 
подібні до М. багатьма своїми влас¬ 
тивостями. Характерні властивості 
М. зумовлені особливостями їхньої 
електронної будови. Атоми М. 
відносно легко віддають свої зовн. 
(валентні) електрони. Слабким 
зв'язком валентних електронів з 
атомним ядром пояснюється багато 
спільних хім. властивостей М.: 
утворення позитивно заряджених 
іонів (катіонів), виявлення пози¬ 
тивного окислення ступеня* утво¬ 
рення основних оксидів і гідрок¬ 
сидів, заміщення водню в кислотах 
з утворенням солей. При фазовому 
переході одноатомного газу М. 
у конденсований стан (див. Конден¬ 
сована система) електронні обо¬ 
лонки атомів перекриваються, і 
валентні електрони колективізу¬ 
ються, тобто починають належати 
всій сукупності атомних залишків. 
Колективізовані електрони, яких 
наз. електронами про 
в і д н о с т і, можуть відносно 
вільно переміщуватися по всьому 
М. Вони зумовлюють багато 

електр., теплових, оптичних, мати, 
та ін. фіз. властивостей М. (див. 
зокрема, Електричний струм, 
Гіромагнітні явища, Скін-ефект, 
Надпровідність, Магнетизм). 
Із 107 хім. елементів періодичної 
системи елементів Д. І Менде¬ 
лєєва 85 — М. (табл.) і лише 22 — 
неметали. Слід зазначити деяку 
умовність поділу всіх хім. елемен¬ 
тів на М. і неметали, оскільки влас¬ 
тивості багатьох з них мають пере¬ 
хідний характер, а також залежать 
від зовн. умов (т-ри і тиску). 
Напр., германій має характерний 
блиск, проте за електр. властивос¬ 
тями він є напівпровідником; цинк, 
сурма, вісмут при кімнатній т-рі 
крихкі й стають пластичними лише 
при нагріванні. Деякі М. існують 
як у металевій, так і неметалевій 
кристалічній модифікації (див. По¬ 
ліморфізм), напр., сіре олово 
(а-5п) на відміну від білого (|3-5п) 
має властивості неметалів. 
Усі М. » утворені з них сплави по¬ 
діляють на ч о р н і, до яких вале- 
жать залізо та сплави на його осно¬ 
ві, і кольорові — решта М. 
і сплавів. Залежно від фіз. і хім. 
властивостей, а також характеру 
залягання в земній корі розрізня¬ 
ють: легкі М. (напр., літій, 
алюміній, титан), важкі М. 
(мідь, цинк, свинець та ін.), туго¬ 
плавкі метали, благородні метали, 
рідкісноземельні М. (див. Рідкіс¬ 
ноземельні елементи)* розсі¬ 
яні М. (напр., галій, індій, 
германій), радіоактивнім 
(радій, уран та ін.). Наведена кла¬ 
сифікація умовна, оскільки багато 
М. можна віднести до різних груп 
(напр., тугоплавкий М. реній — 
типовий розсіяний елемент, легкий 
М. титав вважається й тугоплав¬ 
ким). Теор. опис властивостей М. 
грунтується на використанні зако¬ 
нів квантової механіки (див. Зонт 
теорія. Фізика твердого тіло). 
Електронну й атомно-кристалічну 
будову М., а також зв’язок між 
складом, будовою і властивостями 
М. і сплавів вивчають металофі¬ 
зика та металознавство. Про хім. 
і фіз. властивості окремих М. та 
про застосування їх див. статті про 
відповідні хім. елементи (напр.. 
алюміній, залізо та ін.). Див. та¬ 
кож Металургія, Металеві кон¬ 
струкції. Металообробна промис¬ 
ловість. 
Літ.: Лифшиц И. М., Азбель М. Я.. 
Каганов М. И. Злектрониая теория 
металлов. М., 1971; Брандт Н. Б.. 
Чудинов С. М. Злектронная структура 
металлов. М., 1973; Калачев Б. А. 
Основи фнзикн металлов. М., 1974; 
Гуляев А П Металловеденне. М.. 
1977: Физика металлов. т. 1. Пер. с 
англ М. 1972. Є. Й Харьков 
МЕТАЛІВ УКРАІНСЬКИЙНАУ- 
КбВО-ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
УкрНДІМеї — установа М-ва чор¬ 
ної металургії СРСР Створений 
1928 у Харкові. В ін-ті (1980) — 
10 відділів, 12 лабораторій, дослід 
ний з-д. Є аспірантура. Осн. на¬ 
прями роботи ін-ту: розширення 
сортаменту і підвищення якості 
прокату; розробка і освоєння пром. 
технології вироби, сортового про¬ 
кату гнутих профілів, прокатних 
валків та ін.; створення спеціалі 
зованих прокатних і профілюваль¬ 
них стані в: удосконалення техно¬ 
логії вироон. і підвищення якосг 
металу, застосовуваного для залі я 
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нич. транспорту; впровадження у 
вироби, безперервного розливання 
сталі; розробка досконаліших ме¬ 
тодів дослідження і контролю яко¬ 
сті продукції. Ін-т публікує збір¬ 
ники: «Сортопрокатнеє производ- 
ство», «Гнутьіе профили проката» 
и «Производство железнодорож 
нмх рельсов и колес». Роботи ін-ту 
удостоєні Державної премії 
СРСР (1976, 1979). Інститут на¬ 
городжений (1978) орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 

/. С. Тртиевський. 
МЕТАЛІДИ — клас неорганічних 
хімічних сполук, в який входять 
інтер металеві сполуки та сполуки 
металів я неметалевими елементами 
(воднем, азотом, вуглецем, силі¬ 
цієм, бором та ін.), якщо вони ма¬ 
ють переважно металічний харак¬ 
тер хімічного зв'язку. Багато М. 
проявляють унікальні фіз.-хім. 
властивості і широко використо¬ 
вуються як надтверді, жаростійкі, 
корозійностійкі, магн. матеріали, 
напів- та надпровідники. Див. 
також Бориди, Гідриди, Карбіди, 
Нітриди, Силіциди. 
Літ.: Корнилов И. И. Металлидьі и 
взаимодействие между ними. М., 
1964; Строение, свойства и применение 
металлидов. М., 1974. В. Л. Павлов. 

МЕТАЛІЗАЦІЯ — створення на 
поверхні виробів одного або кіль¬ 
кох шарів металу. Товщина такого 
покриття становить звичайно від 
сотих часток мікрометра до 40— 
50 мкм, рідше — до сотень мікро¬ 
метрів і навіть кількох міліметрів. 
Найпоширенішою є М. гальванічна, 
що полягає в електролітичному 
осадженні (див. Електроліз) мета¬ 
лу. Таким способом наносять май¬ 
же всі метали (переважно цинк, 
кадмій, нікель, хром, олово, залі¬ 
зо, срібло, золото) і деякі сплави 
(напр., бронзу) на поверхню будь- 
яких електропровідних матеріалів 
(див. також Гальванотехніка. 
Гальванічні покриття). Поширена 
М. дифузійна (див. Дифузійні по¬ 
криття) і вакуумна (див. Вакуум¬ 
ні покриття). Крім того, є М.: 
хімічна — відновленням металів з 
розчинів їхніх солей; газотерміч- 
еа — розпиленням розплавлених 
металів газовим струменем; іонно- 
плазмова — розпиленням металів у 
низькотемпературній плазмі тлію¬ 
чого або дугового розряду; газофая- 
на (хіміко-термічна), яка полягає 
в осадженні металів на нагріту по¬ 
верхню в процесі розкладу їхніх 
летких сполук, а також детона¬ 
ційна, що грунтується на вико¬ 
ристанні енергії детонаційної хви¬ 
лі. Металізацією створюють захис¬ 
ні покриття, покриття герметизу¬ 
ючі. електропровідні, декоративні, 
оптичні та ін. До М. вдаються в 
електро- і радіотехніці, оптиці, 
ракетній техніці, автомобіле-, суд¬ 
но- і літакобудуванні тощо. 
МЕТАЛГСТІВ КЙЄВА СТРАЙК 
1917 — загальний виступ робітни¬ 
ків металообробних заводів Києва 
у вересні 1917. Почався 18.1Х (1.Х) 
на знак протесту проти затягуван¬ 
ня Т-вом заводчиків і фабрикантів 
підписання колективного договору, 
який передбачав підвищення міні¬ 
мальної іаробітноі плати, скасу¬ 
вання штрафів, заходи по охороні 
праці тощо. Страйк робітників 16 
металообробних підприємств, очо¬ 
лений страйковим к-том, до якого 

ввійшли представники виконкому 
Київ. Ради робіте. депута¬ 
тів і більшовицького керівництва 
Центр, бюро профспілок, Центр, 
ради фабзавкомів, правління спіл¬ 
ки <Металіст», підтримали робіт¬ 
ники ін. заводів і фабрик Києва. 
Загалом страйкувало до 50 тис. чол. 
Страйк, що тривав 9 днів, закін¬ 
чився перемогою робітників. 
МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК — вид 
хімічного зв'язку9 який утворюєть¬ 
ся гол. чин. в металах. М. 8.— 
якісне поняття, що характеризує 
будову речовин, в яких частина 
електронів може відірватися від 
атомів і пересуватися за їхні межі. 
Тому електронну будову металів 
уявляють такою, що характеризу¬ 
ється наявністю в речовині пози¬ 
тивно заряджених атомних осто¬ 
вів (катіони атомів металу), між 
якими пересуваються усуспільнені 
електрони (-«електронний газ»). 
М. з. застосовується й для опису 
властивостей молекул органічних 
речовин з подвійними спряженими 
зв’язками. Кількісний опис М. з. 
дає квантова хімія. 

Л. /. Єавранський. 
МЕТАЛОГЕНІЯ (від метали і 
грец. — породжую) — га¬ 
лузь геології, яка вивчає геологічні 
й геохім. закономірності утворен¬ 
ня металевих корисних копалин 
та їхнє поширення у земній корі. 
Завдання М.— виявлення законо¬ 
мірностей розподілу рудоносних 
площ і рудних родовищ у просто¬ 
рі і в часі; вивчення «в’язку зруде- 
ніння з комплексом геол. умов, 
які впливають на процеси мінера¬ 
лізації; систематизація і вивчення 
типових особливостей рудоносних 
площ; прогнозування нових рудо¬ 
носних площ. Осн. методи метало¬ 
генічних досліджень: регіональний 
металогенічний аналіз, яким кори¬ 
стуються при вивченні обширних 
регіонів; металогенічний аналіз 
рудоутворюючих факторів (корис¬ 
туються при детальних дослід¬ 
женнях рудоносних районів) та ін. 
М. тісно пов’язана з тектонікою 
петрографією, літологією, вчен¬ 
ням про корисні копалини. 
Термін «металогенія» в наук, л-ру 
ввів франц. геолог Л. де Лоне 
(1892). В СРСР великий внесок 
у розвиток М. зробили В. О. Обру- 
чев, С. С. Смирнові Ю. О. Біліоін, 
І. Г. Магак’ян та ін. На Україні 
металогенічні дослідження знач¬ 
ного розвитку набули з 60-х рр., 
їх проводить Геохімії і фізики мі¬ 
нералів інститут АН УРСР. 
Літ.: Билибин Ю. А. Металлогеничес- 
кие провинции и металлогенияеские 
зпохи. М.. 1955: Магакьян И. Г Ос- 
новьі металлогении материков. Єреван* 
1959: Смирнов В. И. Очерки металло¬ 
гении. М.. 1963: Металлогения Украп¬ 
им и Мол давни. К.. 1974. 

Я. М. Бблєвиев. 
МЕТАЛОГРАФІЯ (від метали і 
грец. урасрсо — пишу) — метод до¬ 
слідження будови (структури) ме¬ 
талів і сплавів. За металографіч¬ 
ним методом зразки металів або 
металевих сплавів (шліфи) шлі¬ 
фують, полірують і травлять вод¬ 
ними розчинами к-т (напр., азот¬ 
ної). виявляючи рельєф структур¬ 
них складових. Макроструктуру 
досліджують неозброєним оком або 
при незначному збільшенні, ко¬ 
ристуючись лупою. Мікрострук¬ 
туру вивчають за допомогою оптич¬ 

них і електронних мікроскопів. 
До М. вдаються в металознавстві, 
металофізиці, встановлюючи зв’я¬ 
зок між будовою і властивостями 
металів (сплавів). 
МЕТАЛОЗНАВСТВО — ааука, 
що вивчає у взаємозв'язку склад, 
будову і властивості металів (спла¬ 
вів), а також закономірності їх¬ 
ньої зміни внаслідок теплового, 
хімічного, механічного або ін. 
діяння; складова частина матеріа¬ 
лознавства. Метою М. є відшукан¬ 
ня оптимального складу, методів 
одержання і обробки металів (спла¬ 
вів) з певним комплексом власти¬ 
востей. Теоретичне М., пов'яза¬ 
не з металофізикою, розглядає 
теорію металевого стану і фіз. 
властивостей металів (сплавів), 
їхню кристалізацію, фазові рівно¬ 
ваги і дифузію в них, фазові пере¬ 
творення в твердому стані (див. 
Мартенситні перетворення), фіз. 
теорію процесів пластичного дефор¬ 
мування, зміцнення, руйнування і 
рекристалізації. Прикладне М. до¬ 
сліджує основи технологічних про¬ 
цесів обробки (зварювання, лит¬ 
тя, обробки металів тиском, тер¬ 
мічної обробки тощо) і класи мета¬ 
лів (сплавів). У М. застосовують 
електронографію. нейтроногра¬ 
фію, калориметрію, металогра¬ 
фію, радіоактиваційний аналіз» 
спектральний аналіз, рентгено- 
структурний аналіз, використову¬ 
ють мікрознімання. Розвиток М. 
почався у 2-й пол. 19 сг. В Росії 
перші дослідження в галузі М. 
провели П. П. Аносов і Д. К. Чер- 
нов. Значний вклад у розвиток М. 
внесли радянські, зокрема укр., 
вчені: О. О. Байков, А. А. Бочварі 
К. П. Бунін> В. Н. Гріднєв, 
М. Т. Гудцов> М. М. Давиденков, 
В. І. Данилові С. Т. Кишкін, Г. В. 
Курдюмов, В. Д. Садовський, 
В. М. Свєчников. Проблеми мета¬ 
лознавства досліджують у Цент¬ 
ральному н.-д. ін-ті чорної мета¬ 
лургії (Москва), Всесоюзному ін-ті 
авіаційних матеріалів (Москва), 
Всесоюзному ін-ті легких сплавів 
(Москва), Дніпропетровському 
металургійному інституті. Київ¬ 
ському політехнічному інститу¬ 
ті, Лиття проблем інституті 
АН УРСР, Металофізики інсти¬ 
туті АН УРСР, Матеріалознав¬ 
ства проблем інституті АН 
УРСР та ін. установах. 
Літ.: Гуляев А. П. Металловедение. 
М., 1977 К. Ф. Стародубов. 
МЕТАЛООБРОБНА ПРОМИС¬ 
ЛОВІСТЬ — галузь пром-сті. під¬ 
приємства якої виготовляють мета¬ 
леві вироби і конструкції, ремонту¬ 
ють машини, різне устаткування 
для всіх галузей нар. г-ва і потреб 
населення. За класифікацієюДерж- 
плану СРСР М. о. належить до 
комплексної галузі — машинобу¬ 
дування і металообробка. Продук¬ 
цію, що випускають підприємства 
М. п., поділяють на металеві ви¬ 
роби виробничого призначення 
(металеві конструкції для будинків 
і споруд, мостів, ангарів, гідротех. 
споруд, опор ліній електропередач 
і контактних мереж та ін.) і неви¬ 
робничого призначення (металевий 
госп. посуд, кухонний інвентар, 
спорі, вироои тощо). На спеціалі¬ 
зованих підприємствах М. п. про¬ 
вадять ремонт різних видів машив 
і устаткування. В 1978 обсяг про- 

МЕТАЛООБРОБНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Хімічні елементи, які 
належать до металів 
(продовження) 

Хімічний 
елемент 

Атом¬ 
ний 
номер 

Радій 88 

Реній 75 

Родій 45 

Ртуть 80 

Рубідій 37 

Рутеній 44 

Самарій 62 

Свинець 82 

Скандій 21 

Срібло 47 

Стронцій 38 

Сурма 51 

Талій 81 

Тантал 73 

Тербій 65 

Технецій 43 

Титан 22 

Торій 90 

Тулій 69 

Уран 92 
Фермій 100 

Францій 87 

Хром 24 

Цезій 55 

Церій 58 

Цинк зо 
Цирконій 40 
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дукції машинобудування і метало¬ 
обробки зріс проти 1940 в 63 ра¬ 
зи. На Україні виробляється знач¬ 
на частина продукції М. п. Рад. 
Союзу. Обсяг вироби, продукції 
машинобудування і металообробки 
УРСР 1978 зріс проти 1940 в 
50 раз. У структурі М. п. республі¬ 
ки найбільша частка належить під¬ 
приємствам по виготовленню мета- 
локонструкцій та по ремонту ма¬ 
шин і устаткування Найбільші 
підприємства галузі: Дніпропет¬ 
ровський завод металоконструк- 
цій, Ждановський, Житомирський, 
Донецький з-ди метало конструк¬ 
цій. з-д столових приборів у Києві 
та ін. Проблемами розвитку М. п. 
на Україні займаються ін-т Укр- 
проектстальконструкція, Укр. н.-д. 
ін-т пром-сті культурно-побуто¬ 
вих виробів у Києві. 
Літ. див. до ст. Машинобудування, 

МЕТАЛООПТИКА— розділ опти¬ 
ки, який вивчає взаємодію елект¬ 
ромагнітних хвиль з металами. 
Характерними оптичними власти¬ 
востями металів є велика відбивна 
здатність (для деяких металів до 
99% ) у широкому частотному інтер¬ 
валі та великий коеф. поглинання 
(хвиля, яка пройшла в метал, зга¬ 
сає в шарі до 10 6 м). Поряд з цим 
при певних значеннях довжини 
хвилі електромагн. випромінюван¬ 
ня Х0 спостерігаються т. з. смуги 
прозорості — різке зменшення від- 
бивальної здатності й коеф. погли¬ 
нання (напр., у срібла А0 = 3,16 X 
X 10-' м, у натрію А.0 = 2,1 ІО1"' 
м, у калію Х0 = 3,15 10—* м). 
При відносно низьких частотах 
випромінювання (інфрачервона і 
частково видима область спектра) 
оптичні властивості металів визна¬ 
чаються електронами провідності. 
Під дією зови, електромагн. поля ці 
електрони випромінюють вторинні 
хвилі, які, накладаючись, створю¬ 
ють сильну відбиту хвилю. Оскіль¬ 
ки вільний електрон провідності не 
може поглинути фотон, незначне 
поглинання у цьому частотному 
інтервалі зумовлене зіткненнями 
електронів з фононами, одного з 
одним та з границею зразка. При 
збільшенні частоти випромінюван¬ 
ня (ультрафіолетова область) істот¬ 
ну роль починає відігравати внутр. 
фотоефект, а вплив вільних елек¬ 
тронів значно зменшується. У разі 
ще більших частот (рентгенівська 
область) оптичні властивості мета¬ 
лів визначаються електронами 
більш глибоких атомних оболонок, 
і вони практично не відрізняються 
від діелектриків. Металооптичні 
дослідження дозволяють визначи¬ 
ти одну з найважливіших характе¬ 
ристик металів — концентрацію 
електронів провідності. М. є осно¬ 
вою при проектуванні різноманіт¬ 
них приладів, у яких застосовують 
металеві дзеркала; металооптични- 
ми методами виявляють на поверх¬ 
ні металів тонкі окисні плівки, 
вимірюють їхню товщину тощо. 
Літ.: Соколов А. В. Оптические свой- 
ства металлов. М.. 1961; Борн М., 
Вольф 3. Основи оптики. Пер. с 
англ. М.. 1973 Р. М. Гуржі. 

МЕТАЛООРГАНІЧНІ СПОЛУ¬ 
КИ — елементоорганічні сполуки, 
що містять один або більше зв’язків 
метал — вуглець. Усі елементи, 
за винятком інертних газів, здатні 
утворювати хімічні зв'язки з вуг¬ 

лецевими групами. До М. с. нале¬ 
жать також карбоніли металів, 
комплекси металів з ненасиченими 
вуглеводнями та ін. органічними 
лігандами. Природа зв’язку ме¬ 
тал — вуглець у М. с. змінюється 
в широких межах від чисто іонного 
до ковалентного (залежно від елек- 
тронегативності металу і будови 
органічного радикала), що визна¬ 
чає і зміну фіз. та хім. властивостей 
сполук. М. с., як правило,—рідини 
або тверді речовини, деякі з них 
відзначаються високою леткістю. 
Вони краще розчиняються у поляр¬ 
них розчинниках, утворюючи з 
ними комплекси. Більшість М. с. 
чутливі до води, діоксиду вуглецю 
і кисню, деякі займаються на 
повітрі. Найчастіше М. с. одер¬ 
жують внаслідок реакцій металів з 
вуглеводнями або їхніми галоген- 
похідними, реакцій обміну металу 
в металоорганічних сполуках 
М. с. використовують в ор¬ 
ганічному синтезі (магнійорганіч- 
ні сполуки), застосовують як ката¬ 
лізатори реакцій полімеризації 
(одержання поліетилену, поліпро¬ 
пілену), як присадки до моторного 
палива (тетраетилсвинець), пести¬ 
циди, ліки тощо. Див. також Алю¬ 
мінійорганічні сполуки, Оловоор- 
ганічні сполуки. Цинхорганічкі 
сполуки тощо. 
Літ.: Посон П. Химия металлооргани- 
ческих соединений Пер. с англ. М.. 
1970. В. П Кухар. 
МЕТАЛОПРОТЕІДИ — клас 
складних білків, які містять іони 
важких металів (Си, Мо, Мп, Ре, 
2п, М8 та ін.), зв’язані з білковою 
частиною комплексним зв’язком. 
Зв’язок між білком та металом не¬ 
міцний, і зруйнування його розве¬ 
деними неорганічними кислотами 
або хелаторами (комплексоутворю- 
ючими сполуками) спричиняється 
до порушення будови і функціо¬ 
нальних властивостей М. М. дуже 
поширені в організмі людини й 
тварин. До М. відносять багато 
ферментів (сукцинатдегідрогеназа, 
ксантиноксидаза, алкоголь дегідро¬ 
геназа, гирозиназа та ін.). М. ви¬ 
конують в організмі ряд важливих 
біол. функцій: депо і транспорт 
заліза (феритин, трансфери^) та 
міді (церулоплазмін), транспорт 
кисню у безхребетних (гемоціанін, 
еритрин). 
Літ.: Северин С. Ь., Филишюв П. П«, 
Кочетов Г. А. Металлознзимьі. «Успе- 
хи современной биологии», 1970, т 
69, в. 2; Гауровиц Ф. Химия и функ 
ции белков. Пер. с англ. М., 1965 

О. В. Стефанов. 

МЕТАЛОРІЗАЛЬНИЙ ВЕРСТА! 
— машина для обробки металі* 
різанням. На М. в. обробляють 
також пластмаси, скло, керамічні 
та ін. матеріали. В СРСР за техно¬ 
логічною ознакою і видом метало¬ 
різального інструменту розріз¬ 
няють дев’ять груп верстатів. У ці 
групи об’єднано: токарні верста¬ 
ти (див. також Карусельний вер¬ 
стат, Револьверний верстат), 
свердлильні верстати і розточу 
вальні верстати, шліфувальні вер¬ 
стати і доводочні верстати (див. 
також Заточувальний верстат, 
Полірувальний верстату, верстати 
комбіновані. В окремі групи виді¬ 
лені також: зубообробні верстати і 
різьбообробні верстати; фрезерні 
верстати (див. також Копію¬ 
вальний верстат)', стругальні вер¬ 

стати, довбальні верстати і 
протяжні верстати; верстати роз¬ 
різні й різні (напр.. балансувальні, 
муфто- і трубообробні). М. в. 
бувають: універсальні (для різних 
операцій на виробах широкої но¬ 
менклатури), широкого призначен¬ 
ня (для обмеженої кількості опе¬ 
рацій на виробах широкої номен¬ 
клатури), спеціалізовані (на них 
обробляють однотипні вироби різ¬ 
них розмірів), спеціальні (для 
обробки виробів одного типорозмі¬ 
ру) і агрегатні (див. Агрегатний 
верстат). За точністю обробки 
М. в. поділяють на верстати особ¬ 
ливо точні (майстер-верстати), точ¬ 
ності високої, особливо високої 
(прецизійні верспіати), підвище¬ 
ної і нормальної (більшість уні¬ 
версальних верстатів). Є верстати 
3 ручним керуванням, напівавто¬ 
матичні й автоматичні (в т. ч. з 
керуванням програмним). В разі 
потреби їх об’єднують в автома¬ 
тичні лінії. Перспективними є вер¬ 
стати з адаптивними системами 
керування, електроіскрові та ін. 
верстати для фіз.-мех. методів 
обробки. М. в.— осн. вид устатку¬ 
вання в машинобудуванні. Вдо¬ 
сконалювання М. в. визначає 
наук.-гех. прогрес, розвиток техно¬ 
логії й організації машинобуд. ви¬ 
робництва. Див. також Верстато¬ 
будування. 
Літ.. Чернов Н. Н. Металлорежущие 
станки. М., 1978; Пестунов В. М., Ка* 
риков Е А. Повьппение точносте >и 
нроизводительности металлорежущих 
станков К., 1979: Тарзиманов Г, А. 
Проекти рование металлорежущих 
станков. М., 1980. 
МЕТАЛОРІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУ- 
МЕНТ — інструмент для обробки 
металів різанням. Ним обробля¬ 
ють і неметалеві маїеріали — ке¬ 
рамічні, пластмасові, скло та ін. 
В М. і. розрізняють частини: рі¬ 
зальну (один або кілька зубів, 
що зрізують матеріал у вигляді 
стружки), калібруючу (в разі потре¬ 
би) і кріпильну (у ВИГЛЯДІ приз¬ 
ми, хвостовика тощо), за допомогою 
якої інструмент закріплюють на 
металорізальному верстаті або 
утримують у руках. Різальну час¬ 
тину виготовляють з інструменталь¬ 
них (у т. ч. легованих, швидкорі¬ 
зальних) сталей, твердих спла¬ 
вів. мінера докера мі чних (див. 
Кермети) і надтвердих матеріа¬ 
лів. Розрізняють М. і.: заг. при¬ 
значення — різці нормальні й фа¬ 
сонні . протяжки, фрези, пилки, 
напилки, абразивний інструмент; 
для обробки отворів — свердла, 
розточувальні різці й пластини, 
зенкери, розвертки та ін.; різьбо¬ 
нарізний інструмент і зуборізний 
інструмент. М. і. поділяють та¬ 
кож на верстатний та ручний (у т. 
4 механізований інструмент). 
Створення нових конструкцій М. і. 
пов’язане з удосконалюванням їх¬ 
ніх геом параметрів і конструктив¬ 
них елементів; використанням ма¬ 
теріалів 8 підвишеними різальними 
властивостями тощо. Див також 
Інструментальна промисловість. 
Літ.: Жигалко Н. И.. Киселев В В 
Проектирование и производство ре- 
жущих инструментов. Минск 1969; 
Родиь П Р Металлорежушие инст- 
рументьі. К., 1979. 
МЕТАЛОТЕРМІЯ (віл метали і 
грец Обрцт) — тепло), металотер- 
мічний процес — одержання мета¬ 
лів і сплавів відновленням їхніх 
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сполук (оксидів, хлоридів, фтори¬ 
дів та ін.) активнішими металами 
(відновниками) з виділенням теп¬ 
ла. За застосовуваним відновником 
розрізняють алюмінотермгю, каль¬ 
ці є-. матні єтермію тощо- М. буває 
електропі чною (з підведенням час¬ 
тини тепла електр. нагріванням 
оброблюваних матеріалів), поза- 
пічною (без додаткового пі дведення 
тепла) і вакуумною (в умовах ва¬ 
кууму через підвищену леткість 
деяких матеріалів). Методами М. 
одержують високоякісні безвугле- 
цеві легуючі сплави (напр., лігату¬ 
ри з рідкісними металами, феро¬ 
сплави), чисті і легковипарні мета¬ 
ли тощо. 
МЕТАЛОФІЗИКА — розділ фізи¬ 
ки, який вивчає природу, структу¬ 
ру, будову і фізичні властивості 
металів і сплавів, а також процеси, 
що відбуваються при їх обробці та 
інших зовнішніх впливах. Оскіль¬ 
ки фіз. уявлення і фіз. методи до¬ 
сліджень широко впроваджуються 
в металознавство і металургію, 
М. відіграє важливу роль при одер¬ 
жанні сплавів з наперед заданими 
властивостями. Осн. напрямами 
досліджень в сучас. М. є вивчення 
електронної структури та характе¬ 
ристик (електр., магн., спектраль¬ 
них і т. д.) металів і сплавів, їхніх 
властивостей, пов’язаних з розта¬ 
шуванням і рухом атомів (пруж¬ 
ність, пластичність, теплові, ди¬ 
фузійні та ін. властивості), а та¬ 
кож особливостей і кінетики фазо¬ 
вих переходів. Важливе місце в М. 
займає вивчення порушень ідеаль¬ 
ності кристала, пов’язаних я де¬ 
фектами {див. Дефекти в криста¬ 
лах) і з не'цілком упорядкованим 
розміщенням атомів у вузлах 
кристалічної гратки сплаву. 6 екс¬ 
перимент. М. широко застосову¬ 
ють електронографію, нейтроно¬ 
графію, рентгеноструктурний 
аналіз та електронно-мікроскопіч¬ 
ні, резонансні, електричні, магн. 
і ін. методи досліджень. Теор. М. 
грунтується на використанні мето¬ 
дів квантової теорії твердого тіла 
(зокрема, зонної теорії), статис¬ 
тичної фізики і кінетики фізич¬ 
ної. М. як наука виникла на поч. 
20 ст. На Україні дослідження в 
галузі М. проводяться в ін-тах АН 
УРСР — металофізики, проблем 
матеріалознавства, фізико-техніч- 
ному низьких т-р, фізико-техніч- 
них (в Донецьку і Харкові), в 
ун-тах — Київському, Харків, та 
ш. наук, установах і учбових за¬ 
кладах. Відділення фізики АН 
УРСР видає науково-теор. журнал 
<Металлофизика>. 
Літ.: Абрикосов А. А. Введе ниє в тео- 
рию нормальних металлов. М., 1972; 
Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика 
металлов. М., 1978; Киттель Ч. Вве- 
дение в физику твердого тела. Пер. 
сангл. М., 1978; Кристиан Дж. Теория 
аревращений в металлах и сплавах, 
ч. 1. Пер. с англ. М., 1978. 

М. О. Кривоглаз. 
МЕТАЛОФІЗИКИ ІНСТИТУТ 
АН УРСР Створений у Києві 
1955 на базі Лабораторії метало¬ 
фізики АН УРСР, організованої 
1945. У складі ін-ту (1980) 16 від¬ 
ділів, одна структурна лаборато¬ 
рія, а також дослідне конструк¬ 
торсько-технологічне бюро з до¬ 
слідним виробництвом. Основні 
напрями досліджень: фізика міц¬ 
ності й пластичності: фазові пере¬ 

творення та їхній вплив на струк¬ 
туру й властивості металів і спла¬ 
вів; електронна структура та елек¬ 
тронні властивості металів і спла¬ 
вів; фізика поверхонь металів; 
кріогенна металофізика; розробка 
нових фіз. методів дослідження 
металів. У Лабораторії металофі¬ 
зики працювали акад. АН СРСР 
Г. В. Курдюмов і акад. АН УРСР 
В. І. Данилов. З ін-том пов’яза¬ 
на діяльність акад. АН УРСР 
В. Н. Гріднева, В. М. Свечни- 
кова, А. А. Смирнова, В. І. Тре- 
філов'а. В. В. Маслов. 

МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ — див. Чорна металур¬ 
гія, Кольорова металургія. 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛО¬ 
ВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ, Діп- 
росталь — установа М-ва чорної 
металургії СРСР. Створений 1928 
у Харкові (до 1930 — філіал Держ. 
ін-ту по проектуванню нових і ре¬ 
конструкції діючих металург, з-дів 
на Україні, 1930—65 — Держав¬ 
ний ін-т металург, і марганцевої 
пром-сті). У складі ін-ту (1980) 44 
відділи (11 з них на з-дах). Оси. 
напрями роботи ін-ту: розробка 
перспективних комплексних пла¬ 
нів і техніко-екон. проблем розвит¬ 
ку вироби, феросплавів; комплекс¬ 
ні проектні роботи, пов’язані з 
буд-вом (реконструкцією) нових і 
розширенням діючих металург., 
феросплавних та ін. з-дів, підпри¬ 
ємств по переробці вторинних чор¬ 
них металів, з-дів по ремонту ме¬ 
талург. устаткування. Ін-т — гол. 
установа в СРСР по проектуванню 
з-дів і цехів феросплавного ви¬ 
роби., з проблем механізації трудо¬ 
містких робіт у феросплавному ви¬ 
роби., по проектуванню машин для 
розливання чавуну і феросплавів. 
Нагороджений (19/7) орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 

Г. Є. Горяйнов. 
МЕТАЛУРГІЯ (від грец. цєтаХ- 
Хоируєїоу — рудник, копальня) — 
наука про одержання металів з 
руд (або речовин, що містять мета¬ 
ли) і надання металевим сплавам 
необхідних властивостей; відпо¬ 
відні техніка і галузь пром-сті. 
Видобування металів з руд відо¬ 
ме з давніх часів. За археологіч¬ 
ними даними, мідь одержували ще 
7—6 тис. років до н. е. У 2 тис. до 
н. е. почали застосовувати її сплав 
з оловом — бронзу. Приблизно з 
середини 2-го тис. до н. е. виплав¬ 
ляють залізо (див. Сиродутний 
процес), а з середини 14 ст.— чавун 
(див. Доменне виробництво). Піз¬ 
ніше (у 18 ст.) одержують сталь, 
застосовуючи тигельну плавку і 
пудлінгування (перемішування ча¬ 
вуну з залізистими шлаками), а 
згодом бесемерівський процес, мар¬ 
тенівський (див. Мартенівське ви¬ 
робництво) і томасівський процес. 
М. грунтується на досягненнях 
фіз. хімії, фізики, металург, тепло¬ 
техніки, електротехніки, електро¬ 
ніки, кібернетики, економіки, на 
теорії металург, процесів, автома¬ 
тизації виробництва і керування 
ним, на дослідженнях у галузі 
освоєння космосу (див. Космічна 
технологія). М. вивчає проблеми 
підготовки руд, яка полягає у 
їхньому дробленні, розділенні (див. 
Грохот. Класифікатор), збагачу¬ 
ванні (див. Збагачування корис¬ 

них копалин), випалі або сушінні, 
окускуванні, агломерації та бри¬ 
кетуванні. Досліджує гідромета¬ 
лургійні (див. Гідрометалургія), 
пірометалургійні, у т. ч. металотер- 
мічні (див. Пірометалургія, Ме¬ 
талотермія), та електролітичні 
(див. Електроліз) процеси одер¬ 
жання металів (сплавів) з наступ¬ 
ним їх рафінуванням. Крім того, 
М. вивчає проблеми виготовлення 
металевих порошків і виробів з 
них (див. Порошкова металур¬ 
гія). термічної обробки, обробки 
металів тиском, лиття, зварю¬ 
вання, паяння, нанесення на по¬ 
верхню металів захисних покрит¬ 
тів, вельцювання. Важливою галуз¬ 
зю М. є металознавство. Розвиток 
М. пов’язаний з безпосереднім 
одержанням заліза, киснево-кон¬ 
верторним процесом, з застосуван¬ 
ням безперервного лиття металів 
і сплавів, вакуумної обробки мета¬ 
лів і сплавів (див. Вакуумна мета¬ 
лургія), з одержанням металів і 
сплавів в електр. печах, електро¬ 
шлакових, електроннопроменевих 
і плазмових установках (див. Елек¬ 
трометалургія, Електроннопроме- 
нева технологія, Плазмова мета¬ 
лургія), з впровадженням дуплекс- 
процесу і триплекс-процесу. Важ¬ 
ливі праці з різних питань М. на¬ 
лежать російським і українським 
вченим: П. П. Аносову, М. П. Ар- 
бузову, О. О. Байкову, 1. П. Бар ді¬ 
ну, О.Ф.Бєлову, А. П. Виноградо¬ 
ву, А. М. Вольському, В. Ю. Грум- 
Гржимайлу, М. М. Доброхотову, 
В. П. Іжевському, М. М. Карна- 
ухову, М. К. Курако, М. В. Лугов- 
цову, Б. І. Медовару, 3. І. Некра- 
сову, М. О. Павлову, Б. Є. Паго¬ 
ну, М. П. Чижевському, Ю. А. 
Шультетаін. Проблеми М. дослід¬ 
жують в Інституті металургії ім. 
О. О. Байкова АН СРСР (Москва), 
Центральному н.-д. ін-ті чорної 
металургії ім. І. П. Бардіна (Моск¬ 
ва), Челябінському н.-д. ін-ті ме¬ 
талургії, Металургійної промис¬ 
ловості науково-дослідному і про¬ 
ектному інституті (Харків), Чор¬ 
ної металургії інституті (Дніпро¬ 
петровськ), Дніпропетровському 
металургійному інституті, Жда- 
новському металургійному інсти¬ 
туті та ін. установах. М. пов’я¬ 
зана з гірничою промисловістю, 
коксохімічною промисловістю, ма¬ 
шинобудуванням, вироби, вогне¬ 
тривких матеріалів. Див. також 
Кольорова металургія. Чорна ме¬ 
талургія. 
Літп.с Основи металлургии, і. 1—7. 
М., 1961—75; Борнацкий И. И. Тео¬ 
рия металлургических процессов. К.— 
Донецк, 1978; Воскобойников В. Г., 
Кудрин В. А., Якушев А. М. Общая 
металлургия. М., 1979; Развитие ме¬ 
таллургии в Украинской ССР. К., 
1980. М. І. Гасик. 
МЕТАЛЬНІ МАШЙНИ — різні 
бойові механізми, що ними метали 
каміння, ядра, важкі стріли, коло¬ 
ди та інші предмети для уражання 
живої сили ворога, руйнування 
фортець, оборонних мурів та інших 
укріплень, а також для підпалу 
будинків. Вперше М. м. застосова¬ 
но у 8 ст. до н. е. військом Ассірії. 
Поширилися у війську стародав¬ 
ніх Фінікії, Персії, Греції та Риму, 
а пізніше Візантії та ін. д-в Зх. 
Європи та Сходу. В Київ. Русі М. 
м. наз. пороками, самострілами, 
пращами. Приводили їх у рух дією 

МЕТАЛЬНІ 
МАШИНИ 
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Мал. 1. Метаморфоз 
вегетативних органів 
рослин. Метаморфозо- 
вані листки: 1 — вусики 
у гороху; 2 — колючки 
у барбарису; 3 — лови¬ 
льний апарат у непенте; 
су. Метаморфозовані 
черешки: 4 — філодії у 
австралійсько? акації. 
Метаморфозовані при¬ 
листки: о — колючки у 
біло? акації. Метамор¬ 
фозовані стебла: 6 — 
колючки у глоду: 7 — 
вусики у переступня; 
8 — кореневище у кон¬ 
валії; 9 — кладоді? у 
рускусу: 10 — бульби 
у картоплі. Метамор¬ 
фозовані корені: 11 — 
бульби у# батату; 12 — 
коренеплід турнепсу 

туго скручених пучків сухожилків, 
волосся тварин. М. м. поділялись 
на настильної і навісної дії. До 
перших належали різного типу ба- 
лісти і бриколі, до других — ката¬ 
пульти та фрондиболи (дія яких 
основувалася на силі тяжіння або 
противазі). М. м. кидали снаряди 
вагою 0,4—500 кг на віддаль від¬ 
повідно 1100—1175 м. З появою 
вогнепальної зброї М. м. втратили 
своє значення, поступившись міс¬ 
цем артилерії. 
МЕТАМАТЕМАТИКА (від грец. 
рєтб — після і математика) — 
те саме, що й доведень теорія. 
МЕТАМЕРГЯ (від грец. цєтб 
— після і цброс; — частина), сег¬ 
ментація — розчленування тіла ба¬ 
гатьох двобічно-симетричних тва¬ 
рин на подібні частини — метаме- 
ри (сегменти, членики), розташова¬ 
ні одна за одною по поздовжній осі 
тіла. Повна М.— розчленуван¬ 
ня всього організму (у більшості 
стьожкових червів, кільчастих чер¬ 
вів і членистоногих). Неповна 
М.— це правильне повторення 
вздовж головної осі тіла лише окре¬ 
мих органів або систем органів (у 
деяких війчастих червів, немертин 
та стьожкових червів). У більшості 
хребетних тварин і людини М. чіт¬ 
ко виявлена лише на ранніх стаді¬ 
ях зародкового розвитку, а після 
народження вона виявляється гол. 
чин. у будові хребта, чергуванні 
ребер, міжреберних м’язів тощо. 
Розрізняють також М. гомо¬ 
номну — метамери тіла подібні 
за будовою, виконують однакові 
функції та гетерономну — 
зберігається лише спільний план 
будови, а зовн. подібність метаме¬ 
рій різних частин тіла втрачається 
внаслідок виконання ними різних 
функцій. 
МЕТАМОВА — мова, що викори¬ 
стовується для описування іншої 
мови, яка при цьому наз. мового- 
об’єктом, або предметною мовою. 
М.— не формалізована мова, а спе¬ 
ціально організований фрагмент 
природної мови. Вона повинна бути 
не оідніша за свою предметну мову, 
може відрізнятися від неї лише 
частково. Так, М. для описування 
будь-якої природної мови, напр., 
рос., укр., німецької чи ін., вклю¬ 
чає як складову частину лінгвістич¬ 
ну термінологію, вживану в при¬ 
родній мові. М.— одне з осн. по¬ 
нять су час. теор. мовознавства й 
логіки. Використовується при до¬ 

слідженні природних і штучних 
мов, які базуються на математич¬ 
ній логіці. Засобами М. формулю¬ 
ється метатеорія, що вивчає струк¬ 
туру, методи й властивості якоїсь 
ін. теорії (т. з. предметної теорії, 
яка формулюється предметною 
мовою). 
Літ.: Карри X. Б. Основаная матема- 
тической логики. М.. 1969. 

Ф. О. Нікітіна. 
МЕТАМОРФГЗМ (від грец. цєта- 
ПбрфСОСПЄ — перетворення) — су¬ 
купність глибинних природних про¬ 
цесів, що спричинюють зміни хім. 
і мінерального складу та структу¬ 
ри гірських порід у надрах Землі. 
Зумовлений змінами тиску і тем¬ 
ператури та впливом глибинних 
летких компонентів при наростанні 
тектонічної активності (див. Текто¬ 
нічні рухи). 
Полягає у розпаданні первинних 
мінералів, молекулярному пере¬ 
групуванні й утворенні нових, стій¬ 
кіших мінеральних видів. М., 
пов'язаний з підвищенням темпе¬ 
ратури, наз. прогресивним. Він 
супроводиться збезводненням та 
декарбонатизацією (видаленням 
карбонатів). Перетворення, зумов¬ 
лені зниженням температури, 
наз. регресивним метаморфізмом. 
М., зумовлений зростанням тиску, 
наз. динамометаморфізмом. М., 
що супроводиться змінами Лише 
кількості летких компонентів (Н20, 
С02), наз. ізохімічним, якщо змі¬ 
нюється вміст осн. компонентів 
(К20, Ма20, СаО. МдО тощо) — 
алохімічним. Метаморфічні пере¬ 
творення великих об’ємів порід 
відносять до регіонального М.; 
локальні — до контактного мета¬ 
морфізму. Метаморфічні зміни, 
що спричинюють утворення мігма¬ 
титів або гранітизацію, наз. ульт- 
раметаморфізмом. З М. пов’яза¬ 
не утворення метаморфічних гір¬ 
ських порід та метаморфогенних 
родовищ. Р. І. Сіроштвн. 
МЕТАМОРФІЧНІ ПРСЬКГ ПО¬ 
РОДИ — гірські породи, що утво¬ 
рилися в надрах Землі внаслідок 
метаморфізму осадочних і магма¬ 
тичних порід. Мінеральний склад 
М. г. п. залежить від складу пер¬ 
винних порід, термодинамічних 
умов, за яких вони утворилися, 
та складу мінеральних розчинів, 
що насичують породи. Для М. г. п. 
характерна яснозерниста будова, 
здебільшого сланцювата текстура. 
З кожним типом метаморфізму 
пов’язані певні М. г. п.: напр., 
з регіональним — сланці глинисті, 
покрівельні сланці, філіти, гнейси, 
амфіболіти, кварцити, мармури; 
з ультраметаморфізмом — ін’єк¬ 
ційні гнейси та магнетити. На 
Україні М. г. п. поширені в межах 
Українського щита. Кримських 
гір, Карпат Українських. 

' Р. /. Сіроштан. 

МЕТАМОРФОГЕННІ РОДбВИ- 
ЩА (від метаморфізм і грец. 
уеуу&оі — породжую) — родовища 
корисних копалин, утворення яких 
пов’язане з метаморфізмом гірсь¬ 
ких порід або раніше сформованих 
родовищ. 
За походженням М. р. поділяють 
на метаморфічні й мета морфі зова- 
ні. Метаморфічні родо¬ 
вища виникають внаслідок мета¬ 
морфізму гірських порід (вапняки 
перетворюються на мармури, піс¬ 

ковики — на кварцити тощо). Утво¬ 
рення метаморфі зованих 
родовищ пов’язане з регіональним 
і контактним метаморфізмом ко¬ 
рисних копалин. Найвідоміші мета¬ 
морфі зовані родовища в докем¬ 
брійських (див. Докембрій) форма¬ 
ціях Криворізького залізорудного 
басейну, Курської магнітноі ано¬ 
малії тощо. 
М ЕТАМОРФдЗ (грец. цніац6р<ра>- 
аі£ — перетворення) — 1) У рос¬ 
лин — видозмінення вегетатив¬ 
них органів (стебла, листка або ко¬ 
реня) внаслідок їхнього пристосу¬ 
вання до виконання тих чи ін. фун¬ 
кцій у певних умовах існування. 
М. відбувається в онтогенезі й 
полягає в зміні перебігу індивіду¬ 
ального розвитку органа, який 
виробився у процесі еволюції. Ці 
видозмінення можуть перетвори¬ 
ти один орган на інший (здебіль¬ 
шого метаморфі зуються не дорос¬ 
лі органи, а їхні зачатки) зі змі¬ 
ною форми і функції, зробити 
його зовні невпізнанним, і лише 
вивчення онтогенезу видозмінених 
органів дає можливість з’ясува¬ 
ти їх походження. Напр., внаслі¬ 
док М. листка утворилися колюч¬ 
ки у барбарису і кактусів, вуси¬ 
ки у гороху і чини, ловильний 
апарат у комахоїдних рослин то¬ 
що (мал. 1). Термін «метаморфоз» 
запровадив у науку К. Лінней 
(1755). Вчення про М. було сфор¬ 
мульоване Й. В. Гете (1790). 
Велике значення у вивченні М. 
мали праці італ. ботаніка А. Че- 
зальпіно (16 ст.), нім.— І. Юн¬ 
га (17 ст.), рос.— К. Ф. Вольфа 
та ін. 2) У тварин М., або 
метаболія,— глибоке перетворення 
організму, що пов’язане з різкою 
зміною умов існування і способу 
життя під час його індивідуального 
розвитку (онтогенезу). Розрізня¬ 
ють первинний М. (мал. 2, А), 
що відбувається зі зміною статево¬ 
го і нестатевого поколінь (у губок, 
кишковопорожнинних, багатьох 
плоских червів), і вторинний 
(мал. 2, Б і В)—без зміни поколінь 
(у ін. червів, членистоногих, мо¬ 
люсків, голкошкірих, у міног, де¬ 
яких риб і земноводних). При роз¬ 
витку з М. (т. з. личинковий роз¬ 
виток) з яйця звичайно виходить 
личинка, яка істотно відрізняється 
від дорослої тварини. В процесі 
дальшого розвитку у неї зникають 
одні органи (личинкові) і з’явля¬ 
ються інші (властиві дорослий фор¬ 
мі), тобто вона перетворюється 
на і мого. Найяскравішим при 
кладом М. безхребетних тварин 
може бути М. у комах, хребетних 
— у земноводних. У більшості пер- 
виннобезкрилих комах розвиток 
відбувається без істотних змін (про- 
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тометаболія). У деяких комах 
(напр., таргани, веснянки, бабки, 
коники) з яйця виходить личинка 
(т. з. німфа), яка схожа на дорос¬ 
лу форму, але відрізняється від 
неї меншими розмірами, пропор¬ 
ціями окремих органів, зачатковим 
станом крил тощо. Ця різниця по¬ 
ступово зникає в процесі линянь, 
що супроводять ріст комахи і 
крил (геміметаболія). У ін. комах 
(жуки, метелики, двокрилі та ін.) 
з яйця виходить звичайно черво¬ 
подібна личинка (у метеликів — 
гусениця), не схожа на дорослу 
форму. Вона перетворюється на 
нерухому або малорухому ля¬ 
лечку, яка внаслідок глибоких 
змін, що відбуваються в організмі, 
перетворюється на дорослу ко¬ 
маху (голометаболія; мал. 2, Б). 
У безхвостих земноводних з яйця 
виходить личинка — пуголовок, 
який живе у воді. В міру М. ли¬ 
чинкові органи зникають і з’явля¬ 
ються сюгани дорослої тварини: 
пуголовок перетворюється на жабе¬ 
ня і починає жити на суші (мал. 2, 
В). М. у гварин пов’язаний з впли¬ 
вом гормонів. На М. комах впли¬ 
вають гормони — екдизон (гормон 
линяння, який наз. і гормоном 
росту чи диференціювання, що 
виділяється проторакальними за¬ 
лозами), ювенільний гормон (спри¬ 
яє формуванню личинкових струк- 

і затримує утворення імаго). 
земноводних М. регулюється 

гормонами щитовидної залози. У 
рослин виділено понад 20 речовин, 
що впливають, подібно до екдизо- 
чів, на їх метаморфоз. 
Літ.: Серебряков И. Г. Морфологи я 
вегетативних органов ньісших расте- 
вий. М., 1952; Наумов С. П. Зооло¬ 
гія хребетних. К., 1961; Савчук М. П. 
Зоологія безхребетних. К., 1965: 
Первухина Н. В. Проблеми морфоло- 
гии и биологии цветка. Л., 1970; Бей- 
Биенко Г Я. Общая антомология. 
М., 1971; Сравнительная физиоло- 
гия животних. т. 3. Пер. с англ. М., 
1978. 
МЕТАМОРФОЗА, метаморфоз 
(грец. цєтац6рфохл£ — перетворен¬ 
ня) — перетворення однієї форми 
на іншу, видозміна чогось (зов¬ 
нішності, характеру тощо). 
МЕТАН, болотний, або руднико¬ 
вий, газ, СН4 — найпростіший на¬ 
сичений вуглеводень. Безбарвний 
газ без запаху; густ. за повіт¬ 
рям 0,554; ікт — 164,5° С; Іщ, 
— 182,5° С; теплота згоряння 50,08 
МДж/кг. Осн. компонент природ¬ 
ного, рудникового або болотного 
газів; у значних кількостях утво¬ 
рюється при коксуванні кам. ву¬ 

гілля, гідрогенізації вугілля та 
нафти. Стійкий до дії хім. реаген¬ 
тів. Суміш М. з повітрям у межах 
5—15% за об’ємом — вибухова, 
більше ~16% — горить при досту¬ 
пі повітря. Значна концентрація 
М. у повітрі може бути причиною 
ядухи. При неповному спалюванні 
або каталітичному окисленні М. 
утворює метиловий спирт, форм¬ 
альдегід; в електр. дузі при 1000° 
дає ацетилен, а при наявнос¬ 
ті азоту — ціаністоводневу к-ту. 
при дії хлору — хлорпохідні, напр. 
хлороформ СНС18, чотирихлорис- 
тий вуглець ССІ4. ,М. використо¬ 
вують у пром-сті і побуті як пали¬ 
во, сировину у хім. пром-сті (одер¬ 
жання вуглеводнів, спиртів, нітро- 
метану та ін.). О. В. Стеценко. 
МЕТАНЕФРЙДІЇ (від грец. цєта 
— після, потім і нефридії) — пар¬ 
ні метамерно розташовані (див. 
Метамерія) органи виділення у 
безхребетних гварин, гол. чин. у 
більшості кільчастих червів. Кож¬ 
ний М. складається з лійки з вій¬ 
ками і канальця. Лійка відкрива¬ 
ється у вторинну порожнину тіла, 
канадець — на його поверхню. М. 
в процесі еволюції виникли з про- 
тонефридіїв. Див. також Видільна 
система. 
МЕТАНЄФРОС (від грец. цєта — 
після, потім і урфрбс; — нирка), 
вторинна, або тазова, нирка — пар¬ 
ний орган виділення у переважної 
більшості плазунів, у птахів і 
ссавців, у т. ч. людини. Вини¬ 
кає під час зародкового розвитку 
після мезонефроса. Див. Нирки. 
МЕТАНОЛ — те саме, що й мети¬ 
ловий спирт. 
МЕТАНТЄНК, метантанк (від ме¬ 
тан і англ. Іапк — бак, резерву¬ 
ар) — залізобетонна споруда (ре¬ 
зервуар) для переробки (і. з. 
метанового зброджування) в ана¬ 
еробних (без доступу повітря) умо¬ 
вах органічної частини осаду, що 
утворюється при очищенні стічних 
вод; один з видів очисних споруд. 
В метантенки (їхня місткість — до 
кількох тисяч кубічних метрів) 
з первинних відстійників над¬ 
ходить сирий (свіжий) осад, а з 
вторинних відстійників — надлиш¬ 
ковий активний мул: бактерії-міне- 
ралізатори та ін. мікроорганізми 
(після аеротенків) або надлишко¬ 
ва біоплівка (після біофільтрів). 
В М. зброджувану масу перемі¬ 
шують і підігрівають (переважно 
гострою парою) до т-ри ЗО—35° С 
(мезофільне зброджування) або 
50—55° С (термофільне зброджу¬ 
вання). В результаті розпаду ор¬ 
ганічних речовин утворюються в 
основному метан (до 70%, його 
використовують для одержання 
пари) і вуглекислий газ. 
МЕТАПЛАЗГЯ (від грец. цєтаяАб- 
оо(о — перетворюю) — стійкі змі¬ 
ни морфофізіологічних властивос¬ 
тей клітин або тканин, що супро¬ 
водяться перетворенням їх на клі¬ 
тини або тканини іншого типу. 
В тваринних організмах відома М. 
епітеліальної тканини (див. Епіте¬ 
лій) та сполучної тканини. Причи¬ 
нами М. є зміна умов середовища 
і стану тканин (тривале запалення 
тканин, інфекційні процеси тощо). 
МЕТАСЕКВдЙЯ (Меіазедиоіа) — 
рід рослин родини таксо дієвих. М. 
— рідкісний реліктовий рід, опи¬ 
саний за викопними екземплярами 
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і донедавна вважався вимерлим. 
У 1941—44 в гірських лісах Центр, 
і Зх. Китаю (провінції Сичуань і 
Хубей) виявлено дерева М., а 
1948 встановлено приналежність 
цих швидкорослих дерев до викоп¬ 
ного роду М. і описано їх під 
назвою М. розсі чено - ши¬ 
шкова (М. вІурІозІгоЬоісІез). 
На батьківщині вона досягає 50 м 
заввишки (2 м у діаметрі). М. 
має гарну крону з видовженими 
і вкороченими пагонами, на яких 
дворядно розташовані гребінчасті 
м’які листки. М. культивують в 
УРСР майже в усіх бот. садах 
як декоративну рослину. 
МЕТАСОМАТЙЗМ [відгрец. цєта 
— після і осоца (асоцато^)—тіло) — 
природний процес, який полягає в 
заміні одних мінералів гірської 
породи земної кори іншими зі знач¬ 
ною зміною її хім. складу при ста¬ 
лому об’ємі. Зумовлений взаємо¬ 
дією порід з мінеральним розчи¬ 
ном. За характером перенесення 
мінеральної речовини М. поділя¬ 
ють на дифузійний (речовина пере¬ 
носиться шляхом дифузії) та ін¬ 
фільтраційний (речовина перено¬ 
ситься розчином, що просочується 
в породу). З М. пов’язане утворен¬ 
ня метасоматичних гірських порід 
(грейзени, скарни, карбонатити то¬ 
що) і метасоматичних родовищ. 

Р. І. Сіроштпан. 
МЕТАСОМАТЙЧНІ РОДбВИ- 
ЩА — родовища корисних копа¬ 
лин, утворення яких пов’язане з 
метасоматизмом. Утворюються у 
надрах Землі в результаті діяння 
на гірські породи циркулюючих га¬ 
рячих мінеральних розчинів, які 
виносять натрій, кальцій, магній 
та алюміній і привносять мідь, 
цинк, свинець, олово тощо. Для 
М. р. характерна складна форма 
рудних тіл. М р. поділяють на 
високотемпературні (родовища руд 
чорних, кольорових і рідкісних 
металів), середньотемпературні 
(гідротермальні родовища мідних, 
свинцевих і цинкових руд) і 
низькотемпературні (інфільтрацій¬ 
ні родовища урану і міді). 

Р. 1. Сіроштпан. 
МЕТАСТАБІЛЬНИМ СТАН (від 
грец. цега — поміж і лат. зІаЬі- 
1із — стійкий) — відносно стій- 

МЕТАСТАБІЛЬНИЙ 
СТАН 

Метасеквойя розсічено- 
шишкова: / — гілка; 
2 — жіноча шишка; 3 — 
насінина; 4 — пагін з 
чоловічими шишечка¬ 
ми. 

Мал. 2. Метаморфоз 
тварин(А — первинний. 
Б і В — вторинний). 
А — розвиток сцифоїд- 
ної медузи аурелп; 
1 — личинка вланула; 
2 — поліп, т. з. сцифо- 
стома (нестатеве поко¬ 
ління); 3, 4 — різні ста¬ 
дії стробіляції (утво¬ 
рення молодих медуз — 
ефір); 5, 6 — ефіри; 
7 — доросла медуза 
(статеве покоління). 
Б — розвиток малино¬ 
вого жука: 1 — личин¬ 
ка; 2 — лялечка; 3 — 
жук. В — розвиток жа¬ 
би гостромордої: 1 — 
пуголовок на ранній 
стадії розвитку із зов¬ 
нішніми зябрами; 2 — 
пуголовок на пізнішій 
стадії розвитку: 3 — 
жаба 
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МЕТАСТАЗ 
кий стан системи, з якого вона 
може перейти в стійкіший стан 
під дією зовнішніх збурень або 
самочинно (внаслідок внутрішніх 
флуктуацій). 1) М. с. термо¬ 
динамічної системи — 
рівноважний стан, який має обме¬ 
жену стійкість. При скінченних 
відхиленнях від М. с. система 
переходить до іншого, стійкішого 
стану. В М. с. перебуває, напр., 
перегріта рідина — тобто така, що 
її т-ра виша за т-ру кипіння при 
даному тиску, або переохолоджена 
пара — пара, т-ра якої нижча за 
т-ру конденсації при даному тиску: 
2) М. с. квантової систе¬ 
ми — збуджений стан атомного 
ядра, атома, молекули і т. д., 
квантові переходи з якого у стан 
з меншою енергією, які супрово¬ 
дяться випромінюванням фотонів, 
заборонені добору правилами (точ¬ 
ними або наближеними). Такі пере¬ 
ходи є малоймовірними. Міра мета- 
стабільності стану — його час жит¬ 
тя і=1 /А, де А — повна ймовір¬ 
ність переходу з даного стану в 
усі стани з меншою енергією. Існу¬ 
ванням М. с. складних молекул 
пояснюються, зокрема, процеси 
люмінесценції. 
МЕТАСТАЗ (від грец. рєтйотситц 
— переміщення) — вторинний па¬ 
тологічний утвір; виникає в резуль¬ 
таті розвитку в будь-якому органі 
хворобливого процесу внаслідок 
занесення до нього плином крові 
або лімфи хвороботворного аген¬ 
та — патогенного мікроорганізму, 
клітини злоякісної пухлини. У пер¬ 
шому випадку виникає запалення, 
характер якого залежить від особ¬ 
ливостей інфекційного збудника 
(т. з. метастатичне інфекц. вог¬ 
нище), в другому — пухлинні М. 
Сам процес переміщення хвороб¬ 
ливого процесу з розвитком нового 
(вторинного) вогнища наз. мета¬ 
стазуванням. За розташуванням 
відносно первинного вогнища М. 
можуть бути місцевими, регіонар- 
ними (М. у найближчому лімфа¬ 
тичному вузлі) і віддаленими. На¬ 
явність М. є свідченням переходу 
пухлинного процесу з фази міс¬ 
цевого росту в фазу генералізації. 
МЕТАСТАЗІО (Меіазіахіо; 
справж. прізв.— Трапассі) П’єтро 
(3.1 1698, Рим — 12.IV 1782, Ві¬ 
день) — італ. поет і драматург. 
З 1730 — придворний поет у Відні. 
В 1718 видав зб. «Поезії». Автор 
бл. ЗО п’єс-лібретто, кращі з яких: 
«Покинута Д і дона» (1724), «Адріан 
в Сірії» (1731), «Олімпіада» (1732) 
«Демофонт» (1733), «Тітове мило¬ 
сердя» (1734), «Антігон» (1743), 
«Цар-пастух» (1751). М. належать 
також праці з поетики. Музику 
на твори М. писали X. В. Глюк, 
В. А. Моцарт, Д. Скарлатті, 
Й. Мислівечек, М. Березовський. 
Літ.: Стен даль Ф. Жизнеописания 
Гайдна, Моцарта и Метастазио. В 
кн.: Стен даль Ф. Собрание сочине- 
ний, т. 8. М.. 1959. Т. Т. Духовний. 
МЕТАТЕЗА (грец. цєтаОєоц — 
перестановка) — перестановка зву¬ 
ків, рідше складів у слові. Зумов¬ 
лена намаганням уникнути звуко¬ 
сполучень, які важко вимовити 
або які не властиві для системи 
даної мови. Особливо характерна 
для розмовної мови, просторіччя, 
діалектів, трапляється при засво¬ 
єнні запозичених слів (напр.. «та¬ 

рілка» з нім. Теїіег). Такі форми 
можуть закріплюватись у літ. мові 
(напр.. «ведмідь» з давньорус. 
«медвЬдь»). М.— один з видів 
комбінаторних змін звуків. 
МЕТАТЕОРІЯ (від грец. цєтй — 
після і теорія) — теорія, об’єктом 
дослідження якої є деяка інша фор¬ 
мальна (чи формалізована) теорія. 
Досліджувана теорія, напр. ло¬ 
гіка, математика тощо, наз. 
предметною, чи об’єкт- 
н о ю, а М., що вивчає її,— відпо¬ 
відно металогікою, метаматемати- 
кою тощо (винятком є «метафізи¬ 
ка»). М. встановлює межі засто¬ 
совності предметної теорії, дослі¬ 
джує її несуперечливість і повноту, 
вивчає способи запровадження її 
понять і методи доведення її твер¬ 
джень, а також можливі інтерпре¬ 
тації. Поняття «метатеорія» вияв¬ 
ляється продуктивним при застосу¬ 
ванні до дедуктивних (див. Дедук¬ 
ція) наук: математики, логіки та 
математизованих фрагментів при¬ 
родознавства й ін. наук (напр.. 
лінгвістики). М. І. Кратко. 
МЕТАФАЗА (від грец. цєта — 
після і фаац; — прояв) — друга 
фаза мітотичного (див. Мітоз) і 
мейотичного (див. Мейоз) поділів 
ядра. Відбувається після профази. 
В М. хромосоми вкорочуються і 
розміщуються в екваторіальній ді¬ 
лянці веретена поділу кліти¬ 
ни, утворюючи екваторіальну пла¬ 
стинку. 
МЕТАФГЗИКА (грец. «Мєтй хй 
фооіка» — «Після фізики») — 
1) Термін, що виник у зв’язку 
з класифікацією філос. спадщини 
Арістотеля і позначав розділ його 
вчення, де йдеться про перші сут¬ 
ності, вищі незмінні начала всьо¬ 
го сущого, які, на його думку, не¬ 
доступні досвідному знанню й 
осягаються лише умоглядним спо¬ 
собом. В історії філософії термін 
вживався для позначення філос. 
учень про надчуттєві, не доступ¬ 
ні досвідові начала буття; в сучас. 
бурж. філософії (позитивізм, праг¬ 
матизм) М. наз. будь-які спроби 
розв’язати філос. способами власне 
світоглядні питання (про заг. за¬ 
кономірності світу, прогрес, сусп. 
ідеал, сенс життя тощо), які не під¬ 
даються осягненню за допомогою 
методів окремих наук та експери¬ 
менту. 2) Протилежний діалектиці 
спосіб мислення і метод пізнання, 
який розглядає предмети і явища 
поза їхнім внутр. зв’язком і розвит¬ 
ком, не визнає внутр. суперечнос¬ 
тей як джерела саморуху, не може 
осягнути безперервність і стрибко¬ 
подібність розвитку в їхній орга¬ 
нічній єдності. В значенні «анти- 
діалектика» термін «метафізика» 
запровадив у філософію в 19 ст. 
Г. В. Ф. Гегель. «Для метафізи¬ 
ка,— писав Ф. Енгельс,— речі та 
їх мислені відображення, поняття, 
є окремі, незмінні, застиглі, раз 
назавжди дані предмети, що мають 
бути досліджені один після другого 
і один незалежно від другого» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 20, с. 21). Марксизм усвідомив 
М. як історично визначений спосіб 
мислення, зумовлений обмеженіс¬ 
тю класової практики бурж. сус¬ 
пільства та рівнем розвитку наук. 
Виникаючи з властивої науці тен¬ 
денції дати цілісне, конкретне, 
завершене осягнення предмета, М. 

підмінює дійсно цілісне осягнення 
його апріорними умоглядними кон¬ 
струкціями, переносить уявлення^ 
що відображають закономірності 
окремої сфери освоєної людиною 
дійсності на весь світ в цілому і 
прагне дати завершену, закриту й 
незмінну світоглядну систему. М. 
нездатна осягнути живий рух люд¬ 
ського пізнання, суперечливу єд¬ 
ність абсолютної і відносної істин, 
якісні переходи від емпіричного до 
теоретичного (див. Емпіричне і тео¬ 
ретичне); для неї характерні абсо¬ 
лютизація обмеженого рівня прак¬ 
тики та пізнання, «прямолінійність 
і односторонність, дерев’яність і 
закостенілість» (Ленін В. І. Повне 
зібр. тв., т. 29, с. 304), що станов¬ 
лять гносеологічне коріння ідеа¬ 
лізму. Окремим виявом М. в су¬ 
час. ідеологічній боротьбі є догма¬ 
тизм. Марксизм не тільки визна¬ 
чив істор. місце М., а й подолав її, 
розробивши наук, теорію матеріа¬ 
лістичної діалектики як способу 
мислення, що відповідає револю¬ 
ційно-перетворювальній практиці 
та прогресивному розвиткові наук, 
пізнання. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 20. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг; т. 21. 
Енгельс Ф. Людвіг_Фейєрбах_і кінець 
класичної німецької філософії; Ленів 
В. І. Повне зібрання творів: т. 18. Ма¬ 
теріалізм і емпіріокритицизм; т. 29. 
філософські зошити. О. І.Яценко. 
МЕТАФІЗЙЧНИИ МАТЕРІА¬ 
ЛІЗМ — одна з істор. форм до¬ 
марксистського матеріалізму. На¬ 
був поширення у 17—18 ст. Пред¬ 
ставники М. м. Ф. Бекон, Т. Гоббс* 
Б. Спіноза, франц. матеріалісти 
18 ст. та ін. виступали як ідеоло¬ 
ги молодої буржуазії в боротьбі 
проти феодалізму. Спираючись на 
досягнення природознавства, зок¬ 
рема механіки І. Ньютона, М. м. 
зробив значний крок у розвитку 
матеріалістичної філософії. Йому 
належать великі заслуги в боротьбі 
проти релігії. Проте М. м. був об¬ 
межений. Це знайшло вияв насам¬ 
перед у притаманному М. м. мета¬ 
фізичному способі мислення (див. 
Метафізика). Принципи фор¬ 
мально логічного мислення пред¬ 
ставники М. м. вважали єдиним і 
достатнім методом пізнання. М. м. 
намагався звести якісну різнома¬ 
нітність форм руху матерії до мех. 
руху (див. Механіцизм). У розу¬ 
мінні сусп. явищ представники 
М. м. залишалися на позиціях 
ідеалізму. В 19 ст. з появою діалек¬ 
тичного матеріалізму втратив про¬ 
гресивне значення. 
МЕТАФОРА (грец. рєтафора — 
перенесення) — один із найваж¬ 
ливіших видів тропів у поетичній 
мові; образний вислів, у якому 
ознаки одного предмета або дії пе¬ 
реносяться на інший за подібністю. 
Напр.: «Горить моє серце» (Леся 
Українка), «Усмішка в народу 
розцвітає» (П. Тичина), «За вікном 
зорі пишуть свої орбіти» (Б. Олій¬ 
ник). Метафоричні вислови трап¬ 
ляються і в розмовній мові (сон¬ 
це встає, шлях прослав¬ 
ся), але М. характерна для мови 
художньої, особливо поетичної, де 
вона виконує естетичну функцію. 
Як і інші тропи, М. дає можливість 
поетові відтінити найрізноманітні¬ 
ші властивості, ознаки зображува¬ 
ного, висловити емоційне ставлен¬ 
ня до нього. У М. синтезуються 
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якості різних предметів, вона роз¬ 
виває, збагачує уяву читача. М. 
може бути простою, якщо вона 
складається з одного слова або ви¬ 
разу. і розгорнутою, коли образ 
створюється кількома М. Різно¬ 
видами М.^уособлення (персоніфі¬ 
кація і алегорія. 
МЕТЄКИ (греи. цбтоїхоє — пере¬ 
селенець) — у полісах Стародав¬ 
ньої Греції чужоземці, а також від¬ 
пущені на волю раби. Були осо¬ 
бисто вільні, проте не мали політ, 
прав. Як і повноправні громадяни. 
М. виконували військ, повинність. 
Серед М. були й багаті рабовлас¬ 
ники, торговці, власники реміс¬ 
ничих майстерень. 
МЕТЕЛИКИ, лускокрилі (Ьері: 
боріега)— ряд комах. М. мають дві 
пари крил (розмах 3,25—270 мм), 
вкритих лусочками різної форми, 
пігментація і структура яких утво¬ 
рює велику різноманітність малюн¬ 
ка і забарвлення. Опорним апа¬ 
ратом крила є поздовжні і попе¬ 
речні жилки. Тіло М. вкрите лу¬ 
сочками або волосками. Голова 
округлої форми, на ній містять¬ 
ся щупики і вусики (антени) Ро¬ 
товий апарат звичайно сисного ти¬ 
пу — спірально закручений хобо¬ 
ток, який під час смоктання ви¬ 
прямляється. Мають фасеткові 
отіу деякі — також т. з. прості оч¬ 
ка. Органи нюху (сенсили) містять¬ 
ся звичайно на поверхні вусиків. У 
деяких нічних М. відомі органи 
слуху, що здатні сприймати звуки 
високих частот. Органи смаку роз¬ 
ташовані на ротових органах та 
ногах. Більшість М., крім булаво¬ 
ву сих, веде присмерковий або 
нічний спосіб життя. Дорослі М. 
(імаго) живляться гол. чин. нек¬ 
таром квіток, соками і цукристи¬ 
ми виділеннями рослин, деякі, тро: 
пічні види — пилком, кров’ю 1 
лімфою тварин, інші (напр., коко¬ 
нопрядові, мішечниці) зовсім не 
живляться і живуть за рахунок 
запасних речовин, нагромаджених 
в личинковій стадії. М. роздільно¬ 
статеві; багатьом властиві стате¬ 
вий диморфізм і сезонний полімор¬ 
фізм. Розмноження статеве, іноді 
без запліднення (див. Партеноге¬ 
нез). Постембріональний розви¬ 
ток з повним перетворенням. Яйця 
відкладають на рослини, якими 
живиться личинка (гусениця). У де¬ 
яких видів М. гусінь живиться 
продуктами тваринного походжен¬ 
ня (напр., бджолина вогнівка — 
воском, одежна і шубна молі — 
вовною). Понад 150 тис. видів 
М., поширених на всіх материках, 
крім Антарктиди; у фауні СРСР 
— бл. 15 тис. видів. За будовою 
крил і способом їх зчеплення між 
собою М. поділяють на 2 підря¬ 
ди: нижчі, або рівнокрилі, М. 
(Нопюпеига, або Іи^аіа) і вищі, 
або різнокрилі (Неіегопеига, або 
Ргепаса). Нижчі М. об’єднують 
давні родини: зубаті молі (Місго- 
рІегі^іЗае), первинні молі (Егіо- 
сгапіібае), тонкопрядові (Неріаіі- 
сіае) і мнезархідові (МпегагсЬа 
еісіае). Вищі М. об’єднують понад 
70 родин, з яких найвідоміпп 
бражникові, совкові, біланові та 
ін. Серед М. багато шкідників с.-г. 
культур (в СРСР, у т. ч. на Украї¬ 
ні, бл. 1000 видів), напр. озима сов¬ 
ка, лучний метелик, стебловий 
метелик, плодожеркаамерикан¬ 

ський білий метелик, шовкопряди 
похідні, а також корисних видів 
(шовковичний і дубовий шовкопря¬ 
ди, з коконів яких одержують 
шовк). М., що живляться некта¬ 
ром,— запилювачі рослин. Багато 
М. чутливі до змін в зовн. середо¬ 
вищі, і тому наявність або відсут¬ 
ність їх у даній місцевості вказує 
на зрушення екологіч. рівноваги 
(напр., при забрудненні грунту, 
повітря і т. П.). Викопні решт¬ 
ки М. відомі з юрського періоду. 
Іл. див. до окремих статей про М. 
та до ст. Комахи, т. 5. 
Літ.: Жизнь животник, т. 3. М., 
1969; Горностаев Г. Н. Насекомне 
СССР. М., 1970; Фауна України т 
15. К., 1974; Вредители сельскохозяи- 
ственньгх культур и лесньгх насажде- 
аий, т. 2. К.. 1974; Савковский П. П. 
Атлас вредителей плодових и ягод- 
чьіх культур. К.. 1976: Лампері К. 
Атлас бабояек и гусениц Европм и от- 
части русско-азиатских владений. Пер. 
с нем. СПБ, 1913. Ю. П. Некрутенко. 
МЕТСЛИЦЯ — укр. танець-шсня: 
також укр., рос., білорус, танець. 
Муз. розмір 2/4. Образ зимової 
хуртовини відтворюється динамі¬ 
кою танку, швидкою зміною фігур, 
різноманітними кружіннями. 
М ЕТ Е Л Г В КО ВІ (РзусЬосіі бає) — 
родина двокрилих комах. Тіло 
(довж. 1—4 мм) волосисте; нога 
довгі, тонкі; вусики нитковидні, 
завдовжки з тіло. Крила широкі, 
більш-менш загострені до вершини, 
вкриті волосками. В родині бл. 
450 видів, пошир, на всіх матери^ 
ках, крім Антарктиди. В СРСР 
кілька десятків видів, з них в 
УРСР — бл. 10. Личинки М. жив¬ 
ляться перев. рослинними рештка¬ 
ми, розвиваються у вологих місцях, 
іноді — у воді; личинки деяких 
видів, що живуть у стічних трубах, 
іноді призводять до закупорки 
фільтрів. Дорослі комахи живлять¬ 
ся соками рослин, лише москі¬ 
ти — перев. кровососи, серед них 
флеботомус папатачі (РЬІеЬоІошиз 
рараіазі) є переносником небез¬ 
печних хвороб людини — лейшма¬ 
ніозу та гарячки папатачі. 

Г. В. Бошко 
МЕТЕОР (від грец. рєтбсорос; — 
той. що перебуває зверху, в повіт¬ 
рі), падаюча зірка — явище, зу¬ 
мовлене вторгненням в атмосферу 
планети метеорного тіла — однієї 
з форм малих тіл Сонячної систе¬ 
ми (мал.). Переважна більшість М. 
викликана дрібними тілами з 
масами порядку часток грама. 
Дуже яскраві М. (спричинені тіла¬ 
ми з масами порядку 10 г і більше) 
наз. болідами. Відносно Землі 
метеорні тіла рухаються зі швид¬ 
костями 11 ч- /2 км/с. Внаслі¬ 
док опору повітря метеорне тіло 

гальмується, його поверхня нагрі¬ 
вається до кількох тисяч градусів; 
речовина поверхні плавиться, ви¬ 
паровується і частково зривається 
зустрічним повітряним потоком. 
Зіткнення метеорної речовини з 
молекулами й атомами атмосфери 
супроводиться передачею ме¬ 
теорному тілу кінетичної енергії, 
яка витрачається на світлове ви¬ 
промінювання, іонізацію і тепло¬ 
вий рух. В атмосфері Землі біль¬ 
шість М. з’являється і зникає 
на висотах від 110 до 70 км. Що¬ 
доби в земну атмосферу проникає 
бл. мільярда метеорних тіл, маса 
яких перевищує 0,01 г._3і збіль¬ 
шенням розмірів число їх швидко 
зменшується. Заг. приріст маси 
Землі за рахунок метеорної речо¬ 
вини дорівнює приблизно 200 т за 
добу. М. можуть належати певним 

«МЕТЕОР-2» 

«Метеор-2*: / — панелі сонячних 
батарей; 2 — екран системи терморе 
гулювання: В — датчики системи 
орієнтації сонячних батарей; 4 — 
корпус гермовідсіку; 5 — приймаль¬ 
но-передавальні антени; 6 — відсік я 
науковою апаратурою. 

ШшЩІ ШЩ тшшш ея шта 

дооу. ІУІ. можуть иалсжаш -— 
метеорним потокам, а також бути фотографія яскравого 
гпооаличними. тобто такими, час, иАГ№ППЯ „і спалахом- 

— -- ^ __ 

спорадичними, тобто такими, час, МЄх‘еора^яі спалахом 
напрям руху і координати появи 
яких передбачити неможливо. Для 
спостерігання М. застосовують 
спец, фотографічні, радіолокацій¬ 
ні й телевізійні установки (див., 
напр., Метеорний патруль). Ви¬ 
вчення М. дає можливість з’ясову¬ 
вати природу метеорних тіл; до¬ 
сліджувати процеси руйнування 
тіл, що рухаються з космічними 
швидкостями в розрідженому га¬ 
зовому середовищі; визначати орбі¬ 
ти і вивчати еволюцію й динаміку 
малих тіл Сонячної системи; одер¬ 
жувати важливі відомості про ди¬ 
наміку верх, атмосфери Землі. Див. 
також Метеорний радіозв'язок. 
Літ.: Левин Б. Ю. Физическая теория 
метеоров и метеорное вещество в 
Солнечной системе. М., 1956; Каще- 
ев Б. Л., Лебединец В. Л., Лагутин 
М Ф. Метеорнме явлення в атмосфе- 
ре Земли. М., 1967; Цесевич В. П. 
Что и как наблюдать на неое. М., 
1979 В* Г, Кручиненко. 

«МЕТЕОР* — назва серії рад. ме¬ 
теорологічних штучних супу тни- 
ків Землі (ШСЗ). Перший «М.» 
було запущено 26.Ш 19ЬУ. 
ШСЗ <М> являє собою цилінд¬ 
ричний контейнер висотою бл. 3,5 м 
і діаметром бл. 1 м, до якого при¬ 
кріплено панелі сонячних батарей 
площею 15 м2. Контейнер скла да¬ 
сться з двох відсіків: енергоапа- 
ратного і приладового. В енерго- 
апаратному відсіку розміщено осн. 
службові системи (точної орієн¬ 
тації ШСЗ на Землю, терморегулю¬ 
вання, радіотелеметричні, радіо¬ 
контролю орбіти та ін.), а в прила¬ 
довому — вимірювальну метеоро¬ 
логічну апаратуру, до якої вхо¬ 
дить телевізійний комплекс, що 
забезпечує одержання зображень 
хмар і поверхні Землі під час 
польоту супутника над денною і 
нічною півкулями, а також при¬ 
лади для одержання даних про теп¬ 
ловий баланс планети тощо. Деякі 
ШСЗ «М.» призначені для одер¬ 
жання інформації по дослідженню 
природних ресурсів Землі. На них 
встановлено апаратуру, яка пере¬ 
дає зображення поверхні в кіль¬ 
кох ділянках видимого та інфра¬ 
червоного діапазонів електромагн. 
випромінювань. В 1975 введено в 
дію метеорологічні ШСЗ 2-го поко¬ 
ління «Метеор-2», які мають апа¬ 
ратуру з поліпшеними характе¬ 
ристиками. В. Д. Перов. 
4 М ЕТЕЙР-2» — автоматична кос- 
мі чна обсерваторі я, споря джена 
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Кам’яний метеорит, що 
впав 11.VI 1937 побли¬ 
зу села Верхосулки 
(тепер Білопільського 
району Сумської обла¬ 
сті). Вага 1,8 кг. 

Головні метеорні 
потоки, що спостері 
гаються з Землі 

Потік Час види¬ 
мості 

Квалран- 27.XII—7.1 
тиди (3-4.1) * 

Ліриди 15-26.^ 
(21.IV) 

П-Аквариди 21. IV— 
12. V 
(4. V) 

Арієтиди 29.У— 
19. VI 

(7^1) 

Південні 21. VII — 
б-Аквариди 15. VI11 

(29 .VII) 
Персеїди 25. VII— 

20. VIII 
(12. VIII) 

Драконіди 8-12. X 
(9-10.X) 

Оріоніди 14-26.Х 
(21. X) 

Леоніди 10-20.XI 
(16.XI) 

Гемініди 1-17.XII 
(13— 

14.XII) 

• В дужках вказано 
дати максимумів по¬ 
токів. 

складним електротехнічним, елект- 
ро- і оптико-механічним і радіо¬ 
електронним устаткуванням, гер¬ 
метично ізольована від зовнішнього 
середовища (мал.); метеорологіч¬ 
ний супутник Землі другого поко¬ 
ління. На борту <М.-2» встановле¬ 
но три види телевізійної апарату¬ 
ри, яка працює: 1) у видимій ділян¬ 
ці спектра (0,5—0,7 мкм) для одер¬ 
жання глобальних зображень хмар¬ 
ності та підстилаючої поверхні з 
захватом на місцевості 2200 км і 
роздільністю 1 км у надирі\ 2) у 
режимі безпосередньої передачі з 
захватом на місцевості 2100 км 
при роздільності 2 км; 3) в інфра¬ 
червоній (ІЧ) ділянці спектра (о— 
12 мкм) для одержання глобальних 
зображень хмарності і підстилаю¬ 
чої поверхні на освітленому і ті¬ 
ньовому боці Землі з захватом на 
місцевості 2600 км і роздільністю 
8 км. Крім того, є комплект радіо¬ 
метричної апаратури, призначеної 
для безперервних спостережень за 
потоком проникаючого випроміню¬ 
вання в навколоземному косміч¬ 
ному просторі. Супутники <М.-2» 
запускаються на орбіти, близькі 
до колових, висота яких бл. 900 км. 
Кут між площинами орбіти і еква¬ 
тора Землі становить 81,2°. 
Автом. передача зображень (режим 
безпосередньої передачі), одержу¬ 
ваних у видимій та ІЧ ділян¬ 
ках спектра, проводиться на часто¬ 
ті 137,3 мГц. Ці зображення мо¬ 
жуть прийматися наземними пунк¬ 
тами, обладнаними найпростішою 
апаратурою і розташованими в 
будь-якій точці Землі. У 1980 їх 
приймали понад 80 пунктів, розта¬ 
шованих на території СРСР, на 
всіх н.-д. суднах Гідрометслужби, 
а також пункти прийому соціалі- 
стич. країн і країн — членів Все¬ 
світньої метеорологіч. орг-ції. Си¬ 
стема з двох супутників <М.-2», 
кут між площинами орбіт яких бл. 
100°, дає змогу протягом доби дві¬ 
чі збирати інформацію з 70—80% 
поверхні Землі. При цьому кожний 
з районів планети спостерігається 
з інтервалом бл. 6 годин. 
Літ.: Румянцев П. А. Метеорологи- 
ческая космическая система 4Метеор». 
Обнинск, 1979. П. О. Румянцев. 
МЕТЕОРЙЗМ (грец. цєтєшрю- 

— піднімання), обдимання — 
здуття живота внаслідок надмір¬ 
ного скупчення газів у кишечни¬ 
ку. В шлунково-кишковому трак¬ 
ті здорової людини завжди міс¬ 
титься невелика кількість газів, 
які необхідні для підтримання 
нормального тонусу цих органів. 
У здорової людини М. виникає піс¬ 
ля прийняття їжі, багатої на вуг¬ 
леводи (чорний хліб, картопля, 
овочі тощо). М. може спостерігати¬ 
ся також при подовженому кишеч¬ 
нику, стискуванні, спазмах або 
атонії кишечника, при хронічному 
гастриті, панкреатиті, ентери¬ 
ті, при порушенні всисання газів 
кишковою стінкою тощо. Осн. 
ознаки М.: здуття живота, від¬ 
рижка, іноді — переймоподібний 
біль у черевній порожнині, затрим¬ 
ка або, навпаки, посилене відхо- 
дження газів з кишечника тощо. 
Лікування: дієтотерапія, ад¬ 
сорбуючі засоби (карбоген та ін.), 
лікування осн. захворювання. 
М ЕТЕОРЙТИ — кам’яні, залізо- 
кам’яні або залізні тіла, що випа¬ 

дають на поверхню Землі з між¬ 
планетного простору; є залишками 
метеорних тіл (див. Метеор). Роз¬ 
мір М.— від часток міліметра до 
кількох метрів у діаметрі (мал.). 
Відомо 35 М. з масами від 1 до 
67 т. Падіння величезних М. утво¬ 
рили велетенські кратери на по¬ 
верхні Землі (напр., Арізонський 
у США діаметром 1200 м і глиби¬ 
ною 180 м). Усього знайдено бл. 
2000 М. Більшість з них — кам’яні. 
В метеоритній колекції АН СРСР 
є 450 М.; у колекції АН УРСР — 
57, з них 22 знайдено на Україні, 
хоч усього на Україні зафіксовано 
36 М. Найстаріша знахідка на 
Україні — М. Жигайлівка (1767), 
останнє падіння великого М. було в 
1974 — М. Горлівка. Іноді велика 
кількість М. утворює -«метеорит¬ 
ний дощ» (напр., залізний дощ — 
Сіхоте-Алінський метеорит, зіб¬ 
рано 23 т; кам’яний дощ — М. Кня¬ 
гиня, УРСР, зібрано 525 кг). До 
складу М. входять майже всі відо¬ 
мі хім. елементи. У М. виявлено 
невідомі або рідкісні на Землі 
мінерали й вуглеводневі сполуки; 
іноді трапляються зерна алмазів. 
Вважають, що М. можуть являти 
собою залишки протопланетної га- 
зо-пилової хмари або бути уламка¬ 
ми малих планет чи залишками 
старих комет. Час самостійного 
існування М. становить для кам’я¬ 
них 5—20 млн. років, а для заліз¬ 
них — бл. 700 млн. років. 
М. падають і на всі ін. тіла Соняч¬ 
ної системи. Від ударів М. особ¬ 
ливо руйнуються поверхні тих 
планет або супутників планет, 
які не мають атмосфери або вона 
дуже розріджена. М. можуть 
руйнувати й космічні кораблі. 
Літ.: Сушицький П. Й. Метеорити й 
метеоритні дощі. К., 1957; Соботович 
3. В. Космическое вещество в земной 
коре. М., 1976; Симоненко А. Н. Ме¬ 
теорити — осколки астероидов. М., 
1979; Цесевич В. П. Что и как наблю- 
дать на небе. М., 1979; Вуд Дчс. Ме¬ 
теорити и происхождение солнечной 
системи. Пер. с англ. М., 1971. 

. І. М. Ковтун. 
МЕТЕОРЙТИКА — галузь знан¬ 
ня, що вивчає метеорити й метео¬ 
ритні кратери на поверхні Землі 
та інших космічних тіл. М. за¬ 
родилась у кінці 18 ст., коли нім. 
учений Е. Хладні (1756—1827) до¬ 
вів космічне походження метеори¬ 
та Палласове Залізо і висунув гіпо¬ 
тезу походження метеоритів, роз¬ 
глядаючи їх як уламки більших 
тіл. Термін <М.» запропонував 
1889 російський вчений Ю. І. Си- 
машко. 
МЕТЕОРЙТНИЙ ПИЛ — дрібні 
частки, що утворюються в резуль¬ 
таті розколу метеоритів при їх¬ 
ньому польоті через земну атмо¬ 
сферу та ударі об грунт. Виявле¬ 
ний на місці падіння Сіхоте-Алін- 
ського метеорита та деяких ін. 
Окрім М. п., існує й метеор¬ 
ний пил — дуже дрібні тверді 
частки, що виникають в резуль¬ 
таті абляції метеоритних тіл при 
проходженні через атмосферу. 
МЕТЕОРНИЙ ДОЩ — метеор- 
ний потік з короткочасною дуже 
високою чисельністю метеорів (до 
1000 і більше за 1 хв). За останні 
200 років спостерігались М. д., 
зумовлені Андромедидами (1872 
та 1885), Драконідами (1933 та 
1946), Леонідами (1799, 1833, 1866 

та 1966) і Ліридами (1833, 1922 та 
1958). 
МЕТЕОРНИЙ ПАТРУЛЬ — уста¬ 
новка для фотографування метео¬ 
рів. Складається з кількох світло¬ 
сильних короткофокусних фотока¬ 
мер, спрямованих у різні точки 
небесної сфери. В установку вве¬ 
дено обтюратор, що швидко обер¬ 
тається; він створює перериви на зо¬ 
браженні метеора, які дають змогу 
визначити кутову швидкість польо¬ 
ту метеора. Два М. п., встановлені 
в достатньо віддалених точках 
(віддаль ЗО—40 км), дають змогу 
визначати висоти, напрям польоту, 
швидкість і гальмування метеора, 
а також густину і т-ру повітря в 
метеорній зоні атмосфери Землі 
(на висотах 80—120 км). 
МЕТЕОРНИЙ ПОТГК — явище, 
що виникає в атмосфері планети 
при її зустрічі з метеорним роєм — 
компактною групою метеорних тіл, 
які рухаються по близьких орбі¬ 
тах і пов’язані спільністю похо¬ 
дження. Траєкторії всіх метеорів 
потоку майже паралельні і, вна¬ 
слідок перспективи, спостерігаче¬ 
ві здається, що всі вони вилітають 
з однієї точки небесної сфери — 
радіанта. М. п. звичайно присвою¬ 
ють назву сузір’я, в якому міс¬ 
титься радіант. Вважають, що 
більшість метеорних роїв утворю¬ 
ються в результаті розпаду комет. 
Речовина вздовж рою розподілена, 
як правило, нерівномірно. Коли 
планета перетинає ту частину рою, 
де концентрація часток висока, 
то спостерігається метеорний дощ. 
Земля перетинає метеорний рій 
щорічно в одному і тому ж місці 
орбіти, тобто в певний час. Тому 
щорічно ми спостерігаємо Персе- 
їди в серпні, Леоніди в листопаді, 
Квадрантиди на початку січня 
тощо (табл.). Метеорний рій може 
існувати, поступово руйнуючись, 
сотні тисяч років. Осн. факторами, 
що руйнують метеорні рої, є збурю¬ 
ючі сили планет (див. Збурення 
руху небесних тіл) та випроміню¬ 
вання Сонця. В. Г. Кручиненко. 
МЕТЕОРНИЙ РАДІОЗВ’ЯЗОК— 
вид радіозв’язку, ща використо¬ 
вує відбивання метрових радіо¬ 
хвиль від іонізованих слідів ме¬ 
теорних тіл (див. Метеор). У 
М. р. між двома пунктами беруть 
участь тільки такі сліди, для яких 
кут падіння електромагн. хвилі 
дорівнює кутові відбивання її. 
Хвилі відбиваються на висоті 105— 
80 км, що обмежує віддаль М. р. 
до 2000 км. Поява метеорів має 
випадковий характер; кількість 
метеорів, які беруть участь у 
М. р. між пунктами, залежить від 
довжини хвилі, характеристик апа¬ 
ратури зв’язку, часу доби, віддалі 
між пунктами та їхнього геогр. 
положення. М. р. переривистий 
(мал.), смуга пропускання каналу 
М. р.— кілька МГц. Ця особли¬ 
вість М. р. призводить до необ^ 
хідності використання в апаратурі 

іАиі і....ал. 

Відбивання радіосигналів від метеор¬ 
них слідів на трасі завдовжки 900 км. 
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зв’язку нагромаджувачів-приско- 
рювачів у передавальному і на- 
громаджувачів-сповільнювачів у 
приймальних каналах. М. р. доз¬ 
воляє дуже точно звіряти шкали 
рознесених еталонів часу (див. 
Служба часу)\ потенціальна похиб¬ 
ка такого звіряння шкали точного 
часу — порядку кількох наносе- 
кунд. Першу лінію М. р. в службі 
часу введено в СРСР 1971 на трасі 
Москва — Харків. 
Літ.: Бондарь Б. Г., Кащеев Б. Л. 
Метеорная связь. К., 1968. 

Б. Л. Кащеев. 
МЕТЕОРОГРАФ (від грец. цєіє; 
сора — атмосферні явища і 
урафіо — пишу) — прилад для 
одночасного автоматичного запису 
температури, тиску, вологості по¬ 
вітря, а іноді й швидкості вітру у 
високих шарах атмосфери. М. 
об’єднує термограф, барограф та 
гігрограф, а іноді й анемограф. 
Записи реєструються на паперовій 
стрічці, закріпленій на барабані, 
який обертається за допомогою го¬ 
динникового механізму. Для під¬ 
німання М. використовують кулі- 
зонди, літаки, аеростати тощо. 
МЕТЕОРОЛОГІЧНА КОСМГЧ- 
НА СИСТЄМА — рад. метеоро¬ 
логічні супутники Землі, призна¬ 
чені для одержання глобальної ін¬ 
формації про стан земної атмосфе¬ 
ри, хмарності й поверхні Землі. З 
1967 в СРСР почала функціону¬ 
вати рад. експериментальна метео¬ 
рологічна система «Метеор» у скла¬ 
ді метеорологічних супутників 
<Космос-144» і «Космос-156». З 
1969 використовували штучні су¬ 
путники Землі серії <Метеор». З 
1975 застосовують удосконалені ме¬ 
теорологічні супутники другого 
покоління <Метеор-2». До складу 
системи «Метеор» входять 2—З 
метеорологічні супутники, центри 
приймання, обробки і поширення 
метеорологічної інформації, а та¬ 
кож служби контролю стану борто¬ 
вих систем супутників і керування 
ними. п. О. Румяниев. 
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СТАН¬ 
ЦІЯ — установа, яка провадить ре- 
гулярні спостереження за станом 
атмосфери. На М. с. за допомогою 
спец, приладів у визначені строки 
(через і—3—6 год) за єдиною ме¬ 
тодикою і встановленою програмою 
здійснюють вимірювання значень 
метеорологічних елементів, визна¬ 
чають осн. характеристики атм. 
явищ. На буях у відкритому морі 
та в ненаселених районах встанов¬ 
люють автом. М. с. Одержані на 
М. с. дані кодують і надсилають до 
метеорологічних центрів. Частина 
М. с., крім стандартних, провадить 
і агрометеорологічні спостережен¬ 
ня, визначає інтенсивність со¬ 
нячної радіації тощо. Дані спосте¬ 
режень використовують для скла¬ 
дання прогнозів погоди, вивчення 
клімату та його змін, безпосеред¬ 
нього забезпечення різних організа¬ 
цій даними про погоду. У Рад. 
Союзі осн. мережа М. с. підпоряд¬ 
кована Держ. к-ту СРСР по гідро¬ 
метеорології і контролю природно¬ 
го середовища. Перші М. с. ство¬ 
рено у 18 ст. Перші метеорологіч¬ 
ні спостереження в Росії прова¬ 
дилися 1726 у Петербурзі. На тер. 
України М. с. (спочатку ама¬ 
торські) працювали у Києві з 1812, 
Одесі — 1821, Полтаві — 1824. У 

1980 на Україні налічувалось бл. 
200 метеорологічних станцій. 

М. Б. Барабаш. 
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ РАКЕТИ — 
ракети, призначені для спостере¬ 
жень у верхніх шарах атмосфери, 
зокрема в стратосфері й мезосфе- 
рі. Запускають М. р. з наземних 
спец, станцій ракетного зондування 
та з кораблів у різних районах зем¬ 
ної кулі. За допомогою спец, при¬ 
ладів (манометрів, спектрографів 
та ін.), вмонтованих у гол. частину 
М. р., вимірюють атм. тиск, щіль¬ 
ність і т-ру повітря, його склад то¬ 
що. Головна частина ракети потім 
відокремлюється й спускається на 
парашуті. Показання приладів пе¬ 
редаються за допомогою радіосиг¬ 
налів, приймання та реєстрування 
їх здійснюють наземні телемет¬ 
ричні станції. Дані обробляють 
за допомогою електронно-обчислю¬ 
вальних машин. М. Б. Барабаш. 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СУПУТНИ¬ 
КИ — штучні супутники Землі 
(ШСЗ), призначені для спосте¬ 
рігання за станом атмосфери з ме¬ 
тою одержання метеорологічних 
даних. В СРСР експерименти по 
одержанню метеорологічної інфор¬ 
мації за допомогою ШСЗ було роз¬ 
почато 1966 («Космос-122»). Метео¬ 
рологічні супутники двічі на добу 
передають на Землю інформацію, 
яка по каналах зв’язку надходить 
до Гідрометцентру СРСР і Держ. 
н.-д. центру вивчення природних 
ресурсів для використання служ¬ 
бою погоди, для н.-д. цілей, а та¬ 
кож для міжнар. обміну. Див. та¬ 
кож < Метеор», <Метеор-2», Ме¬ 
теорологічна космічна система. 

П. О. Румянцев. 
МЕТЕОРОЛОГІЯ (від грец. цєтє- 
сора — атмосферні явища та А 6- 
уод — наука, вчення) — наука про 
атмосферу та процеси, які в ній 
відбуваються. Відповідно до кола 
завдань, що їх досліджує М., вона 
поділяється на окремі розділи. Од¬ 
ним з осн. розділів сучас. М. є 
фізика атмосфери, яка 
вивчає фіз. закономірності атм. 
процесів і явищ (властивості атм. 
газів, розподіл температури і тис¬ 
ку, утворення опадів атмосферних, 
циркуляцію атмосфери тощо), до¬ 
сліджує нижні шари атмосфери, а 
також процеси, що відбуваються 
у вільній атмосфері (див. Аероло¬ 
гія), сонячну радіацію (див. Акти¬ 
нометрія), електричні явища в 
атмосфері та оптичні явища в ат¬ 
мосфері. Іншими розділами М. є 
динамічна метеороло- 
г і я (розробляє, зокрема, методи 
чисельних прогнозів погоди), си¬ 
ноптична метеорологія, хімія 
атмосфери, біометео- 
р о л о г і я, агрометеорологія. 
Перші дослідження в галузі М. 
належать до античних часів. Розви¬ 
ток її прискорився у 1-й пол. 17 ст., 
після того як італ. фізики Г. Галі- 
лей та Е. Торрічеллі винайшли 
термометр і барометр. Як самостій¬ 
на наука М. склалася протягом 
17—18 ст. Із праць того часу особ¬ 
ливе значення мали метеорологіч¬ 
ні дослідження М. В. Ломоносова. 
На поч. 19 ст. нім. природознавець 
А. Гумбольдт склав перші кліма¬ 
тичні карти Землі. У 1848 в Петер¬ 
бурзі було засн. Головну фіз. 
(тепер геофіз.) обсерваторію, 1855 
— Київ, метеорологічну обсервато¬ 

рію (тепер Гідрометеорологічний 
український науково-дослідний ін¬ 
ститут), у 80-х рр.— Одес. метео¬ 
рологічну обсерваторію. До середи¬ 
ни 19 ст. було створено мережу ме¬ 
теорологія. станцій на всіх конти¬ 
нентах, крім Антарктиди. Значний 
вклад у розвиток М. на Україні 
наприкінці 19 — на поч. 20 ст. 
зробили (X В.о Клосовський, П. І. 
Броунов, Й. Й. Косоногов, М. П. 
Авенаріус та ін. В серед. 19 ст. 
почала розвиватись синоптична 
М. (праці М. О. Рикачова, П. І. 
Броунова, Б. І. Срезневського 
та ін. вчених). Було створено 
службу погоди. Велике значен¬ 
ня у вивченні атм. процесів мали 
праці О. І. Воейкова. З кін. 19 
ст. для метеорологічних спостере¬ 
жень на значних висотах почали 
широко застосовувати кулі-пілоти 
та кулі-зонди з самописними при¬ 
ладами, після винайдення 1930 
радіозонда розпочато створення 
мережі радіозондування. В серед. 
20 ст. засн. світову актинометрич¬ 
ну мережу, розробляються методи 
спостережень за вмістом озону в 
атмосфері, атм. електрикою, хім. 
складом повітря тощо. Дальший 
прогрес М. пов’язаний з Міжнар. 
програмою досліджень глобальних 
атм. процесів (з 70-х рр.). Рад. 
школу динамічної М., засн. О. О. 
Фрідманом, представляють праці 
М. Є. Кочина, А. С. Моніна та ін. 
Завдяки дослідженням рад. вче¬ 
них А. А. Камінського, Б. П. Алі- 
сова, М. І. Будико та ін. вивчено 
атм. процеси, що визначають клі¬ 
матичні умови нашої країни та 
окремих її частин, тепловий баланс 
земної кулі. Рад. агрометеорологи 
(Г. Т. Селянинов, Ф. Ф. Давитая 
та ін.) обгрунтували оптимальне 
розміщення с.-г. культур. У Рад. 
Союзі одержано значні результати 
в галузі активного впливу на ат¬ 
мосферні процеси, зокрема на 
хмари з метою регулювання опа¬ 
дів, розроблено методи захисту 
рослин від заморозків тощо. За¬ 
вдяки дослідженням, що проводи¬ 
лися під керівництвом Є. К. Фе- 
дорова, створено першу систему, 
яка дає можливість послабити гра¬ 
добій на значній території. М. на 
сучас. етапі широко застосовує най¬ 
новіші досягнення фізики та тех¬ 
ніки — радіолокаційні методи, ме¬ 
теорологічні супутники, електрон¬ 
но-обчислювальні машини тощо. 
Керівництво наук, і практичними 
роботами в галузі М. в Рад. Союзі 
здійснює Держ. к-т СРСР по гідро¬ 
метеорології і контролю природ¬ 
ного середовища. На Україні метео¬ 
рологічні дослідження, крім Укр. 
н.-д. гідрометеорологічного ін-ту, 
проводять в Одеському гідро¬ 
метеорологічному інституті, на 
кафедрах Київ., Харків., Одес. 
та Чернів. ун-тів, а також в бюро 
погоди, гідрометеорологія, бюро, на 
агро- і аві а метеорологія, станціях. 
Літ.: Тверской П. Н. Курс метеоро- 
логии. Физика атмосфери. Л., 1962; 
Хромов С. П. Метеорология и клима- 
тология для географических факуль- 
тетов. Л., 1964; Гидрометеорологи- 
ческая служба Украйни за 50 лет 
Советской власти. Л., 1970; Хромов 
С. П., Мамонтова Л. И. Метеороло- 
гический словарь. Л., 1974. 

К. Т. Логвинов. 

МЄТЕРЛГНК (Маеіегііпск) Мо- 
ріс (29.VIII 1862, Гент — 5-У 1949. 

МЕТЕРЛІНК 

М. Метерлінк. 
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МЕТИЛАМІН 

Верхня і нижня части¬ 
ни рослини та плід. 

Ніцца, Франція)—бельг. письмен¬ 
ник. Один з провідних представни¬ 
ків драматургії символізму. В п’є¬ 
сах «Неминуча», «Сліпці» (обид¬ 
ві — 1890), «Пелеас і Мелізанда» 
(1892) та ін. мотиви неминучості 
долі втілив в умовних ускладнено- 
символічних образах. У драмах 
«Сестра Беатріса» (1900), «Монна 
Ванна» (1902) з’явилися реалістич¬ 
ні тенденції, стверджувалось ак¬ 
тивне ставлення до життя, в «Чуді 
святого Антонія» (1903) висміюва¬ 
лась бурж. мораль. Пошук істини, 
потяг до щастя звеличено в роман¬ 
тичній п’єсі-казці «Синій птах» 
(1908. цього ж року поставлена 
К. Станіславським у МХТі). Автор 
праць з філос. і природничих про<> 
лем. Укр. мовою твори М. пере¬ 
кладали П. Грабовський, Леся 
Українка, М. Вороний, Є. Тим- 
ченко, М. Рильський та ін. Нобе¬ 
лівська премія, 1911. 
Те.: Укр. перекл. — Сліпці. К., 
1907: Монна Ванна. К., 1907; Синя 
пташка. К., 1918; Рос. перек л,—• 
Пьесм. М., 1958. 
Літ.: Шкунаева И. Д. Бельгийская 
драма от Метерлинка до наших дней. 
М., 1973. А. Г. Баканов. 
МЕТИЛАМІН, СН.МН, — най¬ 
простіший аліфатичний амін; газ 
з різким аміачним запахом, густ. 
(при т-рі — 10,8° С) 699 кг/м3, 
ікни—6,3СС, розчинний у воді, спир¬ 
ті та ін. органічних розчинниках. 
Утворює вибухонебезпечні суміші 
з повітрям, отруйний. Одержують 
нагріванням формаліну з хлори¬ 
дом амонію. Застосовують у ви¬ 
роби. фарм. препаратів, барвників, 
поверхнево активних речовин тощо. 
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, мети¬ 
ловий ефір метакрилової кислоти, 
СН2 = С (СНа) СООСНа — без¬ 
барвна рідина, густ. 943 кг/м4, 
*кип 101° С; малорозчинна у воді. 
Гідролізується з утворенням мета- 
криловоі кислоти. Одержують з 
ацетону і ціаністоводневої к-ти. 
Застосов. гол. чин. у вироби, скла 
органічного. М. подразнює слизо¬ 
ву оболонку; гранично допустима 
концентрація у повітрі 0,05 г/м®. 
МЕТЙЛОВИЙ СПИРТ, метанол, 
карбінол, СН8ОН — найпростіший 
насичений одноатомний спирт. 
Уперше М. с. виділили 1834 франц. 
хіміки Ж. Дюма та Е. Пеліго з 
продуктів сухої перегонки дереви¬ 
ни. Звідси стара назва М. с.— де¬ 
ревний спирт. М. с.— безбарвна 
легкорухлива рідина з запахом, 
що нагадує запах етилового спирту; 
густина 792,4 кг/м® (при темпера¬ 
турі 20° С), ікт 64,5° С. 
Змішується у всіх співвідношен¬ 
нях з водою та більшістю органіч¬ 
них розчинників, обмежено розчи¬ 
няється в насичених вуглеводнях. 
Для М. с. характерні всі реакції 
спиртів: він утворює алкоголяти, 
прості та складні ефіри, при окис¬ 
ленні дає формальдегід. М. є.— 
отрута, 5—10 мл призводить до 
тяжкого отруєння людини, 30 мл і 
більше — смертельна доза (перед 
цим настає сліпота). У пром-сгі 
М. с. одержують з водню й оксиду 
вуглецю. Сировиною служать при¬ 
родний або коксовий газ, вугілля 
тощо. Застосовують М. с. гол. чин. 
у вироби, формальдегіду, розчин¬ 
ників, антифризів, складних ефі¬ 
рів. добавляють до моторних палив 
для підвищення октанового числа. 

Є. М. Баранов 

МЕТИС (франц. тбііз, від лат. 
техгісіиз — змішаний) у тва¬ 
ринництві — те саме, що й 
помісь. 
МЕТЙСИ — нащадки від шлюбів 
представників різних людських 
рас. В антропологічному відношен¬ 
ні займають проміжне положення 
між расами, які змішувались. 
Найчастіше М. наз. нащадків від 
шлюбів європейців з індіанцями. 
МЕТІОНІН, а-амі но-у-мети лтіо- 
масляна кислота, СзН^ОгЗМ — 
сірковмісна монокарбонова аміно¬ 
кислота. У чистому вигляді — тон¬ 
кі білі кристали, розчинні у воді 
й спирті. М. входить до складу 
білків тваринного і рослинного по¬ 
ходження. Попередником М. в його 
біосинтезі є гомоцистеїн, що утво¬ 
рюється внаслідок перетворень 
аспарагінової кислоти. Для люди¬ 
ни та ряду тварин (свині, птахи) є 
незамінною амінокислотою. Жуй¬ 
ні тварини та коні забезпечують 
свою потребу в М. за рахунок 
мікрофлори шлунково-кишкового 
гракту, яка синтезує його в необ¬ 
хідній кількості з вуглеводів, амі¬ 
аку, елементарної сірки та її різно¬ 
манітних сполук. 
Метіонін в організмі людини І 
тварин бере участь у процесі біо¬ 
синтезу ряду тканинних білків, 
є джерелом метильних груп у 
процесах метилювання багатьох 
органіч. біологічно активних спо¬ 
лук (при синтезі креатину, гліци¬ 
ну, серину, адреналіну, холіну та 
ін.), а також у процесі розщеплення 
нікотинової кислоти та при де¬ 
токсикації деяких отруйних речо¬ 
вин. М. є джерелом сірки при біа 
синтезі амінокислоти цистеїну. До¬ 
бова потреба людини в М.— 2,5— 
З г. Для збагачення кормів та їжі 
застосовують синтетичний М. По¬ 
треба тварин в М. збільшується в 
міру зменшення забезпеченості 
раціону цистеїном. Відсутність М. 
в їжі гальмує синтез білків, ріст, 
призводить до тяжких порушень 
обміну речовин. 
Літ.: Фердман Д. Я. Біохімія. К.. 
1961; Майстер А. Биохимия амино- 
кислот. Пер. с англ. М., 1961; Хен- 
ниг А. Миверальньїе вещества, 
витаминьї, биостимуляторьі в корм¬ 
лений сельскохозяйственних ЖИВОТ- 

ньіх. Пер. с нем. М., 1976. 
Д. О. Мельничук. 

МЕТЛЙНСЬКИЙ Амвросій Лук’я- 
нович [літ. псевд.— Амвросій Мо¬ 
гила; 1814, с. Сари, тепер Галиць¬ 
кого р-ну Полтав. обл.— 17 (29).V] 
1870, Ялта] — укр. поет, фолькло¬ 
рист, перекладач, видавець. Закін¬ 
чив Харків, ун-т (1835). Працював 
(з 1843) професором рос. словес¬ 
ності Харків. (1843—49, 1854—58) 
і Київ. (1849—54) ун-тів. Після 
1858 жив у Женеві, Сімферополі, 
Ялті. В кінці 30-х рр. виступив з 
віршами,' друкувався в альмана¬ 
хах «Молодик*, <Сніп>. Окремим 
виданням вийшла зб. віршів’ М. 
«Думки і пісні та ще дещо» (1839). 
М. належав до течії консервативно¬ 
го романтизму в укр. поезії. Осн 
мотиви його творчості — втеча від 
реальної дійсності в давнину, ідеа¬ 
лізація минулого. Кращі вірші М. 
позначені впливом нар. творчості. 
Перекладав твори чес., словац., 
польс., серб., нім. поетів. Випустив 
за своєю редакцією «Южньїй рус- 
ский сборник» (кн. 1—5, 1848), 
куди, крім творів самого М. та ін. 

укр. романтиків, увійшла драма 
Г. Квітки-Основ’яненка «Щира лю¬ 
бов». Видав «Байки й прибаютки 
Левка Боровиковського» П852) та 
фольклорну зб. «Народнме южно- 
русские песни» (1854). Творчість 
М. сприяла збагаченню поетичної 
мови та розвиткові нових жанрів 
(балада, сонет) в укр. поезії. 
Те.: [Вірші]. В кн.: Українські поети- 
романтики 20—40-х років XIX ст. 
К.. 1968; Амвросій Могила Ієремія 
Галка. Поезії. К., 1972. 

П. І. Орлик. 
МЕТЛЙНСЬКИЙ Семен Лук’яно- 
вич (літ. псевд.— Семен Родина; 
рр. н. і см. невідомі)— укр. поет 
і етнограф 50—60-х рр. 19 ст. Брат 
А. Метлинського. Н. в с. Сарах, 
тепер Галицького р-ну Полтав. обл. 
Був членом Рос. геогр. т-ва. Ви¬ 
пустив зб. поезій «Мова з України» 
(ч. 1—2, 1858—64). Поезії М. прой¬ 
няті реліг. і монархічними тен¬ 
денціями. Вивчав укр. нар. звичаї 
та пісні. Записані ним фольклорні 
матеріали опубліковані в зб. А. 
Метлинського. Є. Г. Вербииька. 
МЕТЛЮГ (Арега)—рід одноріч¬ 
них трав’янистих рослин родини 
злакових. Стебло — соломина 95— 
100 см заввишки. Суцвіття — роз¬ 
лога волоть з дрібних одноквітко- 
вих колосків. Плід — дрібна зер¬ 
нівка. Відомо 5 видів, шс лико 
ростуть у помірній смузі Європи й 
Азії. В СРСР — 5 видів, у т. ч. в 
УРСР — 3, з них найпошир. М 
звичайний (А. 5ріса-уеп1і) — 
бур’ян у посівах с.-г. культур. 
Засмічує озимі зернові, а також 
картоплю, конюшину. Заходи 
боротьби. Застосування пра¬ 
вильних сівозмін, старанний обро¬ 
біток грунту. Урожай з посівів, за¬ 
смічених М., збирають окремо і 
добре очищають насіння. 
МЕТОД (грец. цбдобос;—шлях 
дослідження чи пізнання) — спо¬ 
сіб організації практичного і теор. 
освоєння дійсності, зумовлений 
закономірностями розглядуваного 
об’єкта. З розвитком науки відбу¬ 
вається розвиток і диференціація 
М., що приводить до виникнення 
вчення про М.— методології. В 
наук. М. поєднуються в історич¬ 
но визначеній формі об’єктивні й 
суб’єктивні моменти людської 
діяльності. Об’єктивний бік М. 
становлять пізнані закономірності 
реального світу, відтворені р най¬ 
більш повному і систематизованому 
вигляді у наук, теоріях. Практич¬ 
не оволодіння предметом історично 
передує теорії. З часом безліч ра¬ 
зів повторювані практичні дії за¬ 
кріплюються в свідомості як М., 
засіб досягнення певних результа¬ 
тів. Тому з суб’єктивного боку 
М. постає як сукупність правил, 
прийомів пізнання і перетворення 
дійсності. Спроби абсолютизації 
суб’єктивних або об’єктивних мо¬ 
менті р М. ведуть до інтерпретації 
М. у дусі суб'єктивного ідеалізму 
(М. як сума довільно встановлених 
людським розумом правил), об'єк¬ 
тивного ідеалізму (зведення зако¬ 
номірностей об’єктивного світу до 
закономірностей пізнання) чи ме¬ 
тафізичного матеріалізму (визна¬ 
чення людської діяльності як слі¬ 
дування законам об’єктивної дійс¬ 
ності і відповідно до цього М. як 
способу абсолютно точного, пасив¬ 
ного копіювання у пізнанні при- 
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родних процесів, ЯВИЩ тощо). 
Тільки поєднання в М. пізнаних, 
теоретично узагальнених об’єктив¬ 
них закономірностей з людською 
цілеспрямованістю робить остан¬ 
ній могутнім засобом пізнання й 
перетворення дійсності. Всезаг. М. 
пізнання — матеріалістична діа¬ 
лектика^ розкриваючи найзаг. 
закономірності природи, суспіль¬ 
ства і мислення, становить єдино 
правильну філос. основу наук, пі¬ 
знання. Матеріалістична діалекти¬ 
ка як всезаг. М. пізнання реалізу¬ 
ється через тісний взаємозв’язок 
зі спец, методами. Спец, методи в 
конкретному наук, пошуку висту¬ 
пають як особливі форми осягнен¬ 
ня конкретно-наук, закономірнос¬ 
тей певної предметної області; фі- 
лоє. М. розкривають глибинну 
сутність тієї самої предметної об¬ 
ласті у всезаг. формі законів та 
категорій розвитку. Визначаючи 
роль і місце конкретних наук, ме¬ 
тодів у процесі побудови і розвитку 
теорій, матеріалістична діалектика 
усуває їхню однобічність і претен¬ 
зію на абсолютність, встановлюючи 
межі застосування їх. я Л. В. Озадовська. 
метод проектів — організа¬ 
ція навчання, за.’якою учні набу¬ 
вають знань і навичок у процесі 
планування й виконання практич¬ 
них завдань — проектів. М. п. 
виник у 2-й пол 19 ст. в школах 
США. Поширився на поч. 20 сі. Ба¬ 
зується на теор. концепціях прагма¬ 
тичної педагогіки. В 60—70-х рр. 
у США розгорнулася критика М. 
п., застосування якого привело до 
зниження рівня теор. знань учнів 
заг.-осв. шкіл з основ наук. Проте 
засоби, аналогічні М. п., продов¬ 
жують застосовувати в амер. шко¬ 
лах. Спроби некритичного перене¬ 
сення цього методу 1929—31 у 
практику рад. школи засуджені в 
постанові ЦК ВКП(б) 4Про по¬ 
чаткову та середню школу > (1931). 

О. 7. Пенішкевии. 

МЕТОД ХУДОЖНІЙ — історич¬ 
но зумовлена цілісна система основ¬ 
них принципів узагальнення і від¬ 
творення дійсності в мистецтві, 
спосіб художньої діяльності як 
пізнання, оцінки і перетворення 
життєвого матеріалу на твір мис¬ 
тецтва. Осн. питанням М. х. є 
міра співвідношення між естетич¬ 
ним ідеалом і худож. правдою 
мистецтва, яка визначається за¬ 
лежно від світогляду митця і 
втілюється в стилі та індивідуаль¬ 
ній творчій манері. В послідовній 
зміні одних М. х. іншими (М. х. 
старод. і середньовічного мистецт¬ 
ва, мистецтва епохи Відродження. 
барокко, класицизму» сентимента¬ 
лізму, романтизму, критичного 
реалізму, соціалістичного реаліз¬ 
му) знайшов свій вияв як розвиток 
самого об'єкта мистецтва — люди¬ 
ни, так і худож. освоєння нею 
дійсності. В су час. епоху гол. лі¬ 
нію в розвитку мистецтва визначає 
М. х. соціалістичного реалізму. 
В капіталістичному світі точиться 
боротьба між реалістичним мисте¬ 
цтвом і течіями М. х. яких є 
формалізм і натуралізм. 

В. /. Мазепа. 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ в школі — 

упорядковані способи взаємозв’я¬ 
заної діяльності учителя й учнів 
спрямовані на розв’язання навч. 

виховних завдань. Правильний до¬ 
бір методів відповідно до цілей і 
змісту навчання га вікових особ¬ 
ливостей учнів сприяє розвиткові 
їхніх пізнавальних здібностей, 
озброєнню їх уміннями і на¬ 
вичками використовувати набу 
ті знання на практиці, готує учнів 
до самостійного набуття знань, 
формує їхній світогляд, вчить пра¬ 
цювати в колективі. М. н.— бага- 
тоякісне пед. явище (гносеологічна, 
логіко-змістова, психологічна, ма¬ 
тері ально-джерельна і педагогічна 
сторони). Цим зумовлені різнома¬ 
нітні класифікації М. н. В шко¬ 
лах СРСР в умовах класно-урочної 
системи навчання і кабінетної 
системи навчання застосовуються 
такі осн. науково обгрунтовані і 
перевірені на практиці М. я.: 
інформаційно-повідомні, поясню¬ 
вально-ілюстративні , проблемні ме¬ 
тоди (проблемний виклад учителя, 
частковопошуковий. дослідниць¬ 
кий), логічні методи навч.-пізна¬ 
вальної діяльності учнів. Широко 
застосовуються технічні засоби 
навчання, програмоване навчання 
як один із засобів підвищення 
ефективності навч. процесу. Див. 
також Дидактика♦ Проблемне нав¬ 
чання. 
Літ.с Дидактика средней школьї. М., 
1975; Алексюк А. М. Загальні методи 
навчання в школі. К.. 1973; Функції 
і структура методів навчання. К., 
1979. А. М. Алексюк. 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ — спо¬ 
соби впливу суб’єкта управління 
на керований об’єкт. М. у. визна¬ 
чаються панівними виробничими 
відносинами. Соціалістичні М. у.— 
це сукупність засобів, прийомів 
для впливу на колективи працівни¬ 
ків, зайнятих у різних ланках нар. 
г-ва, що їх використовує Комуні¬ 
стична партія і Рад. д-ва для під¬ 
вищення економічної ефектив¬ 
ності соціалістичного виробницт¬ 
ва і соціального розвитку трудя¬ 
щих. У практиці керівництва соціа¬ 
лістичним г-вом склалися такі осн. 
групи М. у.— адм., екон., вихов¬ 
ні, тобто методи соціально-психо¬ 
логічного впливу, та організацій¬ 
ні . Всі вони використовуються у 
взаємодії та взаємозалежності. Ра¬ 
зом в тим кожна група цих метолів 
має свої специфічні особливості, 
форми прояву й межі застосу¬ 
вання. 
Адм і ніетративні М. у. 
основані на застосуванні певних 
адм. актів — видання наказів, роз¬ 
поряджень. вказівок директивного 
органу чи керівного працівника, 
контроль за їх виконанням. Алм. 
методи грунтуються на викори¬ 
станні екон. закономірностей, вра¬ 
хуванні реальних можливостей, за¬ 
безпеченні цілеспрямованого, пла¬ 
номірного, злагодженого, ефектив¬ 
ного функціонування керуючої та 
керованої систем. 
Центр, місце в системі М. у. на¬ 
лежить економічним ме¬ 
тодам. Це зумовлене тим, що вони 
випливають я виробничих відносив, 
які визначають дію економічних 
законів соціалізму Суть екон. 
метолів, що грунтуються на госпо¬ 
дарському розрахунку та відпові¬ 
дальності за результати господа¬ 
рювання, полягає у широкому за¬ 
стосуванні екон. фінанс., кредит¬ 
них й цінових стимулів. Розрізня¬ 

ють методи прямого впливу на учас¬ 
ників процесу госп. діяльності і 
методи опосередкованого впливу, 
які діють в єдності. Методи прямо¬ 
го впливу здійснюють на основі 
встановлення директивних показ¬ 
ників для планування і контролю 
за діяльністю госп. осередків. Ме¬ 
тоди опосередкованого впливу грун¬ 
туються на екон. стимулюванні ви¬ 
роби ичо-госп. діяльності, встанов¬ 
ленні системи екон. нормативів 
довгочасної дії, ефективному ви¬ 
користанні системи стимулювання 
(див. Матеріальне стимулю¬ 
вання праці при соціалізмі. Фонди 
стимулювання), ціноутворення, 
кредитування та ін. Посилення 
екон. М. у. об’єктивно сприяє зміц¬ 
ненню централізованого керівниці^ 
ва. Соціально-пєихоло- 
г і ч н і М. у. використовують для 
морального впливу на трудящих, 
формування марксистсько-ленінсь¬ 
кого світогляду, розвитку політ. * 
соціальної активності людей, ви¬ 
ховання почуття господаря країни, 
комуністичного ставлення до праці 
та ін. (див. Моральне стимулю¬ 
вання праці). 
Велике значення для управління 
нар. г-вом мають організа¬ 
ційні методи — встановлення 
найбільш раціональної структури 
органів управління, добір і розста¬ 
новка кадрів тощо. Основою наук, 
управління пром. вироби, є опти- 
мізація його структури, організа¬ 
ції, економіки й техніки, що має 
забезпечити найбільш раціональний 
розподіл функцій управлінських 
підрозділів, оперативність роботи, 
збалансованість усіх ланок управ¬ 
ління, чітку виробничу дисципліну 
(див. Управління народним гос¬ 
подарством). Питання дальшого 
поліпшення управлінською і пла¬ 
новою діяльністю в нар. г-ві роз¬ 
роблені в документах XXІП— 
XXV з’їздів КПРС, постанові 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
<Про поліпшення планування та 
посилення впливу господарського 
механізму на підвищення ефек¬ 
тивності виробництва і якості оо- 
боти> (1979). 
Літ. див. до ст. Управління народним 
господарством. В. Д. Старченко. 

МЕТОДИСТИ (англ. теїЬосіїзіз), 
уеслівщ — прихильники одного з 
напрямів протестантизму. Цей 
напрям виник в Англії як відга¬ 
луження англіканської церкви. За¬ 
сновники — брати Уеслі, які 1729 
утворили в Оксфордському ун-ті 
т. з. святий клуб 
Віровчення М. грунтується на 
Біблій яку методично (система¬ 
тично, звідси й назва) вивчають 
віруючі, та на 25 4символах віри>, 
запозичених у англікан. М. пропа¬ 
гують догмат спасіння власною ві¬ 
рою, визнають тільки два таїнства 
— хрещення і причащання Най¬ 
вищим органом М. є щорічна кон¬ 
ференція. В 1881 створено Всес віт¬ 
ню методистську раду, що склика¬ 
ється раз на десять років. М.— 
учасники екуменічного руху. М. є 
в США, Великобританії, ПАР 
Канаді га ін., на тер. СРСР — у 
Литві й Естонії та на Закарпатті. 

6. Ат Грипів 
МЕТОДЙЧНА ПІЧ — піч безпе¬ 
рервної дії. в якій металеві заго¬ 
товки, що рухаються, нагрівають 
поступово (методично), за заданим 

МЕТОДИЧНА 
ПІЧ 

А. Лт Метленський. 
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режимом. В М. п. (мал.) є зони: 
методична, де заготовки поперед¬ 
ньо підіїрівають; зварювальна (з 
різною кількістю послідовних зон 
опалення), в якій заготовки нагрі¬ 
вають, і юмильна, де в заготовках 
вирівнюють т-ру. Заготовки в печі 
переміщуються назустріч потоку 
продуктів згоряння палива. М. п. 
розрізняють за способом перемі¬ 
щення заготовок (пгговхальні, з 
рухомим подом) та за конструктив¬ 
ними особливостями (з нижнім 
обігрівом, з похилим подом тощо). 
Експлуатують їх на газоподібному 
або рідкому паливі. Довжина ро¬ 
бочого простору великих печей 
досягає 50, ширина 13 м, їхня про¬ 
дуктивність 420 г/год. В М. п. 
заготовки нагрівають перед куван¬ 
ням. прокаткою або штампу¬ 
ванням. 
М ЕТСЗДІЄВ Димитр Христов (н. 
(11. ЇХ 1922, селище Гара-Белово, 
тепер у складі м. Белово) — болт, 
письменник, перекладач, громад, 
діяч. Член Болт, компартії з 1944. 
З 1976" — член ЦК БКП. Учасник 
Руху Опору. Закінчив Літ. ін-т 
ім. М. Горького в Москві (1954). 
Поезія М. відзначається громад¬ 
ським пафосом, пристрасною пар¬ 
тійністю, пройнята любов’ю до 
Рад. Союзу. Автор роману у вір¬ 
шах «Димитровське плем’я* (1951), 
поетичних збірок «На штурм* 
(1945), «Країна мрій* (1956). «Піс¬ 
ня про Росію* (1967), <1 все знов 
повторюватиметься* (1975), «У час 
осінньої ясноти* (1977), «Моноло¬ 
ги в дорозі* (1979) тощо. Перекла¬ 
дач творів рос. (В. Маяковського, 
О. Твардовського) та укр. (7. Шев¬ 
ченка, І. Франка) письменників. 
За переклад «Кобзаря* Т. Шевчен¬ 
ка відзначений літ. премією УРСР 
ім. М. Рильського (1974). 
Те.: Укр. оерек л.— Червоний 
мак. К., 1969; Велике переселення. 
К.. 1975: Рос. оерек л.— Младое 
поколе ниє М., 1954; Солнечное ари- 
тяжение. М.. 1967. О Д. Кетков 

МЕТОДОЛОГІЯ (від метод і грец. 
Хбуос — вчення) — 1) Сукупність 
прийомів дослідження, що засто¬ 
совуються в якійсь науці. 2) Вчення 
про методи пізнання та перетворен¬ 
ня дійсності. Історично М. виникла 
у зв’язку з необхідністю філос. 
осмислення світу під кутом зору 
критичного дослідження методів 
пізнання. Необхідність системати¬ 
зації та пояснення нагромадженого 
наукою емпіричного матеріалу зро¬ 
била проблему пошуку універсаль¬ 
ного, філософськи обгрунтованого 
методу одержання істинного знан¬ 
ня центром філос. досліджень 
16—17 ст. Значний внесок у роз¬ 
робку наук. М. внесли Ф. Бекон, 
якому належить, зокрема, обгрун- 
вання методу індукції, Р. Декарт, 
Спіноза. Г. В. Лейбніц, які роз¬ 

вивали дедуктивний метод (див. 
Дедукція). І. Кантом була висуну¬ 
та ідея «трансцендентальної мето¬ 
дології*, завдання якої полягав у 
відкритті формальних умов «чис¬ 
того розуму*, завдяки чому, на 
його думку, тільки і можлива нау¬ 
ка. Значний внесок у дослідження 
проблем М. зробив Г. В. Ф. Ге- 
гель, який, щоправда, на ідеаліс¬ 
тичній основі розкрив значущість 
діалектики як філос. методу до¬ 
слідження істини та як наук. М. 
Марксистсько-ленінське вчення 

про М. виходить з того, що мето¬ 
дологічною і світоглядною основою 
науки є діалектичний матеріалізм 
та історичний матеріалізм. Мате¬ 
ріалістично розв’язуючи питання 
про природу науки га її методів і 
принципів, діалектичний матеріа¬ 
лізм вбачає основу методів піз¬ 
нання в законах об’єктивної дійс¬ 
ності, яка дана людині у формах 
сусп.-істор. практики. Проблеми 
М. науки набувають особливої 
актуальності у зв’язку з су час. 
станом її розвитку в умовах науко¬ 
во-технічної революції, характер¬ 
ною рисою якого є ускладнення 
зв’язку між досвідною основою 
пізнання й теор. узагальненнями. 
Аналіз методологічної основи нау¬ 
ки виявляв її багаторівневу струк¬ 
туру, в якій ДОЦІЛЬНО виділити 
філос. та спеціальнонаук. рівні, 
які відповідно представлені фі¬ 
лос. та спеціальнонаук. засобами 
осягнення дійсності. Методологіч¬ 
на структура спеціальнонаук. рів¬ 
ня включає як спец, часткові ме¬ 
тоди, розроблені для розв’язання 
досить вузьких наук, проблем, 
так і загальніші методи, які щодо 
вужчих областей знання відігра¬ 
ють методологічну функцію. З аг. 
методом розвитку сучас. природо- 
знавства в матеріалістична діа¬ 
лектика, методологічна функція 
якої реалізується через систему 
категорій, принципів і законів як 
необхідних факторів 'системно-ці¬ 
лісного пізнання та відтворення 
об’єктивної реальності у сфері 
наук, мислення. Допомагаючи вия¬ 
вити конкретну структуру М. нау¬ 
ки, такий поділ однак не означає 
розірваності та абсолютної само¬ 
стійності кожного з цих рівнів. 
Тільки спираючись на матеріаліс¬ 
тичну діалектику, конкретно-нау¬ 
кові методи виконують методоло¬ 
гічну функцію. 

Л. В. Озадовська. 
МЕТОЛ — органічна сполука, 
сульфат л-метиламінофенолу; без¬ 
барвні голчасті кристали, £щ, 
250° С (з розкладанням); розчин¬ 
ний у воді, не розчиняється у зви¬ 
чайних органічних розчинниках; 
у 100 г води розчиняється 5 г М. 
(25° С). У водному розчині посту¬ 
пово окислюється. Застосовують 
у фотографії як проявник. 
МЕТОНІМІЯ (грец. цєтатщіа, 
букв.— перейменування) — вид 
тропів. В основі М. лежить заміна 
одного слова чи поняття іншим, що 
має зв’язок з першим. Найпошире¬ 
ніші гили метонім. зіставлення: 
1) Заміна ім’ям автора його тво- 

.Штовхальна методична піч: 1 — паль¬ 
ник; 2 — заготовки; 3 — штовхач; 
4 — димовий канал; 5 — рекуператор: 
6 — вентилятор; 7 — димова труба; І — 
методична зона; II — зварювальна зо¬ 
на: III — томильна зона 

рів — «І Колара читаєте з усієї 
сили, і Шафарика, і Ганку* (Т. 
Шевченко). 2) Заміна наймену¬ 
вання людей назвою місцевості, 
країни, де вони перебувають,— 
«Гнівом Африка клекоче* (П. Во¬ 
ронько). 3) Заміна цілого характер¬ 
ною його частиною — «Голово моя 
козацькаї Бувала ти в землях 
турецьких* (Нар. дума). 4) Назва 
матеріалу в значенні тих речей, 
які з нього виробляють; — «Тонко 
дзвонить біла криця* (А. Малиш¬ 
ко) тощо. 
МЕТбП, метопа (від грец. ц£тш- 
яол' — чоло, фасад) — прямо¬ 
кутна кам’яна плита, часто при¬ 
крашена рельєфними зображення¬ 
ми. що входить у фриз доричного 
ордера. 
МЕТР (франц. т&Гге, від грец. 
ц^трол> — міра) — І) Одиниця дов¬ 
жини в метричній системі мір і 
Міжнародній системі одиниць 
(СІ). Позначається м або т. 2) Мі¬ 
ра довжини, яка відтворює одини¬ 
цю довжини — М. Поняття про М. 
вперше запроваджено у Франції 
1791 при створенні метричної сис¬ 
теми мір, коли М. був визначений 
як 1 10"~7 частина чверті довжи¬ 
ни паризького меридіана. Таке 
визначення відповідало прагненню 
мати «природну* одиницю довжи¬ 
ни, тобто пов’язану з незмінним 
об’єктом природи. Розмір М. було 
знайдено на основі геодезичних 
і астр. вимірювань, проведених 
франц. вченими Ж. Деламбром 
і П. Мешеном (1744—1804). Пер¬ 
ший еталон М. було виготовлено 
1799 у вигляді платинової лінійки 
(завширшки бл. 25 мм і завтовшки 
бл. 4 мм), віддаль між кінцями 
якої дорівнювала прийнятій оди¬ 
ниці довжини. Цей еталон було пе¬ 
редано на зберігання до Нац. ар¬ 
хіву Франції, через що він діс¬ 
тав назву «архівного метра*. В 1872 
Міжнар. метрична комісія, врахо¬ 
вуючи, що запроваджену «природ¬ 
ну* одиницю неможливо знову 
точно відтворити, вирішила пере¬ 
йти до одиниці, відтворюваної ар¬ 
хівним М. Із сплаву платини (90%) 
й іридію (10%) було виготовлено 
34 міри з Х-подібним поперечним 
перерізом (мал.). На обох кінцях 
нейтральної площини А кожної 
такої міри було нанесено по 3 па¬ 
ралельні штрихи так. щоб віддаль 
між середніми штрихами при 0е С 
дорівнювала довжині архівного М. 
У міри >6 6 ця довжина виявилась 
найближчою до довжини архівного 
метра, і 1-а Ген. конференція з 
мір і ваги 1889 постановила вважа¬ 
ти її міжнар. прототипом метра; 
його залишено для зберігання в 
Міжнар. бюро мір і ваги у Севрі 
(побл. Парижа). У Франції зали¬ 
шилось ще 4 міри, ас решту було 
розподілено жеребкуванням між 
країнами, що їх замовили. Росії 
дістались міри >6 11 і >6 28, остан¬ 
ню декретом Раднаркому від 14.IX 
1918 було затверджено державним 
(національним) первинним етало¬ 
ном довжини. До серед. 20 єт. 
міжнар. прототип і нац. еталони 
забезпечували необхідну точність 
вимірювань, проте надалі в зв’яз¬ 
ку з бурхливим розвитком науки 
і техніки стали необхідними більш 
досконалі первинні еталони. 11-а 
Ген. конференція я мір і ваги 1960 
арийняла нове визначення М., яке 
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покладено в основу Міжнар. систе¬ 
ми одиниць; «М.— довжина, яка 
дорівнює 1 650 765,73 довжини 
хвилі у вакуумі випромінювання, 
що відповідає переходу міжрівня- 
ми 2 рі0 і 5 й5 атома криптону-86». 
Таким чином, М. став природ¬ 
ною одиницею. Платиноіридієві 
штрихові міри продовжують засто¬ 
совувати в метрології. Проте нац. 
первинними еталонами стали ви¬ 
промінювання від спец, криптоно¬ 
вих ламп та еталонні інтерферо¬ 
метри, що дозволяють знайти кіль¬ 
кість довжин хвиль цього випро¬ 
мінювання, яка вкладається в 
довжині, відтворюваній тією чи 
ін. мірою. Інтерферометри дозво¬ 
ляють вимірювати міри довжини 
з похибкою ±1 • 10“8 м. 

Р. В. Якірін. 
МЕТР у віршуванні — вір¬ 
шовий розмір; принцип, на якому 
засновано ритмічний лад вірша. 
В античному (метричному) віршу¬ 
ванні принцип М.— послідовне 
чергування довгих і коротких скла¬ 
дів, у силабічному — рівна кіль¬ 
кість складів у рядках, в силабо- 
тонічному — чергування наголоше¬ 
них і ненаголошених складів і т. д. 
В усіх системах віршування осн. 
метрич. одиницею є віршований 
рядок, що часто ділиться на менші 
метрич. частки — стопи, повторю¬ 
вані поєднання наголошених (_і) 
і ненаголошених (^) складів. У 
силабо-тонічному віршуванні, яке 
є основним у сучасній рос., укр. 
і білорус, поезії, ненаголошений і 
наголошений склади (^_і) тво¬ 
рять ямб, наголошений і ненаго¬ 
лошений ) — хорей, наголоше¬ 
ний і два ненаголошених 
—дактиль і т. д. М.вірша Д. Пав- 
личка «Я комуніст» — 5-стопний 
ямб, у якому непарні рядки в 
кінці мають по одному додатковому 
ненаголошеному складу. Окремі 
ямби у цьому вірші замінюються 
пірихіями ^): «Ростуть мої ді¬ 
ла, мої надії, Мій світ росте від 
ленінських щедрот...» Метрична 
схема цих рядків: 

л | 
Іноді в одному вірші поєднуються 
рядки різного М. Такі вірші наз. 
логаедами. Див. також Віршуван¬ 
ня, Вільний вірш, Строфа. 

В. М. Лесин. 
МЕТР у музиці — система ор¬ 
ганізації музичного ритму; послі¬ 
довність сильних і слабких наго¬ 
лосів. М.— це схема, що визначає 
тривалість і акцентування нот у 
межах такту в усьому творі або 
його частині, схематизований ритм, 
перетворений на стійку формулу. 
Види М. визначаються так само, 
як і види такту (М. прості, склад¬ 
ні, парні, непарні тощо). Метрич¬ 
ною одиницею, що визначає М. 
даного такту, частини або цілого 
твору, може бути будь-яка рит¬ 
мічна вартість — половинна, най¬ 
частіше четвертинна нота, вісімка, 
шістнадцятка. Метричні й ритміч¬ 
ні властивості твору перебувають у 
тісному взаємозв’язку, їх комплекс 
визначається терміном метро- 
р и т м. Осн. види М., що мають 
не схожі властивості акцентування: 
дводольний (2/2, 2/4, 2/8 — акцен¬ 
тована 1-а одиниця), тридоль¬ 
ний (3/2, 3/4, 3/8 — акцентована 
1-а одиниця), чотиридольний (4/2, 

4/4, 4/8 — акцентована 1-а і 3-я 
одиниці). Існують також складні 
(6/2, 6/8, 12/4 і т. д.) та несиметрич¬ 
ні (5/8, 5/4, 7/8, 7/4 і т. д.) метри. 

Л. 3. Мазепа. 
МЕТРИКА [грец. цїтріхц (тє^ті) 
— вчення про віршові розміри] 
в літературі — І) Розділ 
віршознавства, що вивчає загаль¬ 
ні особливості віршового метра 
і його риси, які залежать від зако¬ 
нів даної мови. Поняття М. іно¬ 
ді розширюється до поняття теорії 
вірша взагалі або ж звужується 
до вивчення тільки віршового ряд¬ 
ка. М. виникла в Стародавній 
Греції спершу як розділ теорії му¬ 
зики, що вивчав ритмічну форму 
словесних текстів, виконуваних спі¬ 
вом. Згодом М. відокремилася від 
музики і стала вивчати лише схему 
побудови вірша. 2) Найменування 
метричних особливостей того чи 
іншого нац. виду віршування. 
Напр., М. античного вірша, М. 
укр. вірша, М. франц. вірша та ін. 
Літ. див до ст. Віршування, Мет¬ 
ричне віршування. В. М. Лесин. 
МЕТРЙТ (від грец. ццгра — 
матка) — запалення м’язового ша¬ 
ру стінки матки, яке обов’язково 
поєднується з запаленням її слизо¬ 
вої оболонки (метроендометрит). 
Розрізняють М. гострий і хроніч¬ 
ний. Гострий М. може виникнути 
після аборту, ускладнених поло¬ 
гів, а також при захворюванні на 
тиф, дифтерію, холеру. Гострий 
М. може перейти в хронічний або 
ж осганній виникає як самостійне 
захворювання, причому запаль¬ 
ний процес здебільшого захоп¬ 
лює також яєчники, фаллопієві 
труби, очеревину. Ознаки гост¬ 
рого М.: біль внизу живота, гній¬ 
ні або гнійно-кров’янисті виділен¬ 
ня з піхви, підвищення т-ри тіла; 
матка збільшена, болісна. Ліку¬ 
вання: в гострій стадії — спо¬ 
кій, антибіотики, сульфаніламіди, 
болезаспокійливі засоби, в хроніч¬ 
ній — фізіотерапія, курортне лі¬ 
кування, розсмоктувальні препа¬ 
рати. 
МЕТРЙЧНА СИСТЕМА МІР— 
сукупність одиниць фізичних вели¬ 
чин, в основу якої покладено оди¬ 
ницю довжини метр. М. с. м. 
виникла у Франції в кін. 18 ст. 
До М. с. м., крім метра, входили 
одиниці: площі земельних діля¬ 
нок — ар (площа квадрата з сто¬ 
роною 10 м), об’єму дров — стер 
(об’єм куба з ребром 1 м), об’єму 
рідких і сипких тіл — літр (об’єм 
куба з ребром 0,1 м), а також ва¬ 
ги — грам (вага 0,001 л чистої 
води при т-рі танення льоду). М. с. 
м. передбачала утворення десятко¬ 
вих кратних і частинних одиниць, 
тобто одиниць, які більші або мен¬ 
ші в 10, 100, 1000 і т. д. разів за 
вихідні. Назви кратних і частин¬ 
них одиниць утворювались дода¬ 
ванням до назв осн. одиниць спец, 
компонентів: мілі, санти, деци, 
дека, гекто, кіло і міріа (напр., 
міліграм — 0,001 г; сантиметр — 
0,01 м; дециметр — 0,1 м; дека¬ 
літр — 10 л; гектар — 100 ар; 
кілометр — 1000 м; міріаграм — 
10 000 г). Простота утворення оди¬ 
ниць М. с. м. робила її зручною для 
використання в різних країнах. 
Проте міжнар. характеру М. с. м. 
набула тільки після 20.V 1875, 
коли на Міжнар. дипломатичній 

конференції в Парижі 17 країн, 
серед яких була й Росія, підписа¬ 
ли Метричну конвенцію для забез¬ 
печення міжнар. єдності вимірю¬ 
вань і вдосконалення М. с. м. 
За цією конвенцією М. с. м. визна¬ 
валася міжнародною, встановлюва¬ 
лися прототипи метра і кілограма, 
створювалося Міжнар. бюро мір і 
ваги (див. Міжнародні метроло¬ 
гічні організації). В Росії М. с. м. 
було допущено до застосування 
1899, а запроваджено як обов’язко¬ 
ву — лише при Радянській владі 
декретом РНК РРФСР від 14.IX 
1918, а для СРСР — постановою 
РНК СРСР від 21.VII 1925. На ос¬ 
нові М. с. м. виник цілий ряд до¬ 
сконаліших систем одиниць. Роз¬ 
виток науки і техніки, а також 
міжнар. зв’язків привів до створен¬ 
ня на основі М. с. м. Міжнарод¬ 
ної системи одиниць (СІ). 
Літ.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. 
Русская метрология. М., 1975; Щи¬ 
ро ков К. П., Балалаев В. А., Селива- 
нов П. Н. 100 лет метрической конвен- 
ции. М., 1975. Р. В. Якірін. 

МЕТРЙЧНЕ ВІРШУВАННЯ — 

МЕТРИЧНЕ 
ВІРШУВАННЯ 

віршування, у якому ритм ство¬ 
рюється закономірним чергуван¬ 
ням довгих і коротких складів у 
рядках. Вірші читаються під аком¬ 
панемент чи співаються. Рими в 
них відсутні. М. в. переважно влас¬ 
тиве для тих мов, у яких довгість і 
короткість голосних має змістово- 
розрізнювальне значення. Найбіль¬ 
шого розвитку М. в. набуло в ан¬ 
тичній поезії, тому часто його наз. 
античним. З’явилося в давньогрец. 
л-рі у 8 ст. до н. е., а в 3 ст. до н. е. 
поширилося в давньорим. поезії. 
Проіснувало до серед, віків, коли 
вірш відокремився від музики, а 
розрізнення довгих і коротких 
складів майже зникло. М. в. засто¬ 
совувалось також у тюркомовній 
класичній поезії (з 11 ст.), в араб., 
перс, і частково в інд. віршуванні. 
У давніх грец. та лат. мовах були 
довгі й короткі склади. Одиницею 
довготи мовлення вважався час, 
потрібний для виголошення корот¬ 
кого складу; називався він морою, 
а позначався ^. Довгий склад виго¬ 
лошувався вдвічі довше мори — як 
2 мори й позначався —. Поєднання 
коротких і довгих складів, що пов¬ 
торювалися в віршових рядках, 
називали стопами. Осн. стопами 
античного віршування були: дво¬ 
складові — ямб (^ —), хорей, або 
трохей (— ^), пірихій (V ^) і 
спондей (-); трискладові — дак¬ 
тиль (— ^ ^ ), амфібрахій —^) 
і анапест (^ ^—); чотирискла¬ 
дові — пеон І (— ^ ^ ^), пеон 
II (^ — ^ ^), пеон III ^ — ку) 
і пеон IV (^ ^ ^ —). Були також 
стопи: бакхій (^-), амфімакр, 
або кретик (— ^ —), антибакхій 
(-^), хоріямб (— —), 
антиспаст (^-^) та ін. Кіль¬ 
кість стоп визначала віршовий 
розмір {метр): гекзаметр (6-стоп- 
ний дактиль з постійною цезурою 
в середині рядка), триметр (три- 
стопний вірш) і т. д. Але СТОПИ, 
на виголошення яких потрібна була /л 
однакова кількість часу, могли 
замінятись. Так, у гекзаметрі один // 
дактиль (— ^ ^) замінювався 
спондеєм (-). При перекладі 
античних віршованих творів на 
су час. східнослов’ян. мови зви- Міжнародний прототип 
чайно передають довгі склади на- метра. 

32* УРЕ, т. 6 
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МЕТРИЧНИЙ 
ПРОСТІР 

«Метрополітен-опера». 
Новий будинок. Архі¬ 
тектор У. К. Харрісон. 
1966. 

Мефістофель. Статуя 
роботи М. М. Анто- 
кольського. Мармур. 
1883. Державний Росій¬ 
ський музей у Ленін¬ 
граді. 

голошеними, а короткі — ненаго- 
лошеними складами. 
Літ.: Денисов Я. Основания метрики 
у древних греков и римлян. М., 1888; 
Томашевский Б. В. Стилистика и сти- 
хосложение. Л., 1959; Волинський 
П. К. Основи теорії літератури. К., 
1967. В. М. Лесин. 

МЕТРЙЧНИЙ ПРОСТІР — мно- 
жина об’єктів, на якій запровадже¬ 
но метрику. Під метрикою 
розуміють правило, за яким вво¬ 
диться віддаль р (х, у) між 
елементами простору х, у, що задо¬ 
вольняє умови: 1) р (х, у) ^ 0, 
причому р (х, у) = 0 тоді і тіль¬ 
ки тоді, коли х = у\ 2) р (.х} у) = 
= р (у, х)\ 3) р (л, у) ^ р (х, г) + 
■+* Р (г, у) (нерівність трикутника). 
Ці умови переносять найістотніші 
властивості віддалі між точками в 
тривимірному просторі на множи¬ 
ни елементів заг. природи (напр., 
множини функцій) і дають можли¬ 
вість використовувати геом. методи 
в абстрактній ситуації. М. п. є 
окремим випадком топологічного 
простору. Важливими класами М. 
п. є банахові та гільбер¬ 
тові простори. В М. п. природ¬ 
но визначаються гратися послідов¬ 
ності, границя функції в точці, 
неперервність, компактність та 
ін. поняття матем. аналізу. В ньому 
одержано ряд заг. теорем, що дають 
змогу з єдиного погляду трактувати 
і одержувати різнорідні факти у 
різних конкретних розділах мате¬ 
матики. Поняття М. п. ввів 1906 
М. Р. Фреьие. А. Я. Дороговцев. 

МЕТРОЛОГІЇ ВИМІРЮВАЛЬ¬ 
НИХ І КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ 
ВСЕСОЮЗНИЙ НАУКбВО-Дб- 
СЛІДНИЙ ІНСТИТУТ. Засн. 1977 
у Львові на базі філіалу Всесоюз¬ 
ного н.-д. ін-ту фіз.-тсх. і радіо- 
тех. вимірювань. З 1979 є струк¬ 
турною одиницею наук.-виробничо¬ 
го об’єднання < Система». Осн. 
напрями діяльності: метрологічне 
забезпечення інформаційно-вимі¬ 
рювальних і керуючих систем, в т. 
ч. автом. систем управління тех¬ 
нологічними процесами; розроб¬ 
лення наук.-методичних основ ав¬ 
томатизації процесів управління 
якістю продукції; проектування і 
впровадження комплексних авто¬ 
матизованих підсистем управління 
якістю продукції на підприємствах 
(об’єднаннях) галузей машинобу¬ 
дування тощо. А. Л. Семенюк. 

МЕТРОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ (ХНД1М). Засн. 1922 як Укр. 
гол. палата мір і ваги на базі Хар¬ 
ків. перевірочної палатки, створе¬ 
ної 1901 з ініціативи Д. І. Менде¬ 
лєєва. В 1930—33 був філіалом 
Всесоюзного н.-д. ін-ту метрології 
і стандартизації. З 1933 — Укр. 
н.-д. ін-т метрології і стандарти¬ 
зації, з 1938 — Харків, держ. ін-т 
мір і вимірювальних приладів. 
Сучас. назву ін-т дістав 1967. У 
складі ХНДІМ — н.-д. лаборато¬ 
рії, спец, конструкторське бюро, 
експериментальний завод «Еталон» 
та центр стандартизації і метроло¬ 
гії. Осн. напрями діяльності: збе¬ 
рігання і створення держ. і ро 
бочих еталонів одиниць фіз. вели¬ 
чин і передавання їхніх значень у 
нар. г-во; розроблення нових мето¬ 
дів і засобів точних вимірювань 
фіз. величин, зокрема в галузі 
теплофізики, фізики плазми, ра¬ 

діофізики, квантової електроніки; 
визначення фундаментальних фіз. 
констант; нагляд за впроваджен¬ 
ням і дотриманням держ. стан¬ 
дартів тощо. У 1972 ін-т нагород¬ 
жений орденом «Знак Пошани». 

В. О. Скорик. 
М ЕТРОЛ(ЗГІЯ (від грец. цєтроу 
— міра і Хоуод — вчення) — нау¬ 
ка про вимірювання, способи 
досягнення їх одноманітності й 
необхідної точності. Осн. коло 
питань, які розглядає М.: теорія 
вимірювань; побудова одиниць фі¬ 
зичних величин і систем одиниць; 
вивчення метрологічних характе¬ 
ристик, перевірка й атестація за¬ 
собів вимірювання; методи й мето¬ 
дика вимірювань; створення етало¬ 
нів і зразкових засобів вимірю¬ 
вання; оцінювання похибок вимі¬ 
рювання тощо. В кожній країні 
організовано метрологі чну 
службу — мережу держ. орга¬ 
нів, завданням яких є забезпечення 
єдності вимірювань і однаковості 
засобів вимірювання. В СРСР мет¬ 
рологічну службу очолює Держ. 
комітет СРСР по стандартах. Для 
наук, забезпечення метрологічної 
служби в економічно розвинутих 
країнах створено спец, метроло¬ 
гічні н.-д. ін-ти. Серед них — 
Всесоюзний н.-д. ін-т метрології 
ім. Д. І. Менделєєва (Ленінград), 
Нац. бюро стандартів (США), 
Нац. фіз. лабораторія (Великобри¬ 
танія) та ін. На Україні питання 
М. вивчають у Метрології харків¬ 
ському науково-дослідному інсти¬ 
туті, Метрології вимірювальних 
і керуючих систем всесоюзному 
науково-дослідному інституті. 
Українському республіканському 
центрі стандартизації і метро¬ 
логії. Існує ряд Міжнародних мет¬ 
рологічних організацій, які роз¬ 
робляють єдині для всіх держав- 
учасниць рекомендації і постанови 
з питань метрології. 
Літ.: Бурдун Г. Д., Марков Б. Н. 
Основи метрологии. М., 1975; Про- 
ненко В. И., Якирин Р. В. Метроло- 
гия в промьішленности. К., 1979. 

Р. В. Якірін. 

МЕТРОЛбГІЯ ІСТОРЙЧНА — 
допоміжна історична дисципліна, 
що досліджує системи мір (довжи¬ 
ни, площі, об’єму, ваги тощо), гро¬ 
шового рахунку, які застосовува¬ 
лися в історичному розвитку різ¬ 
них народів. Пов’язана з нумізма¬ 
тикою. Необхідна при вивченні 
історії економіки і права, мате¬ 
ріальної культури тощо. М. і. 
вивчає речові (монети, гирі тощо) 
і писемні джерела (законодавчі ак¬ 
ти, митні книги), що містять відо¬ 
мості про одиниці вимірювання. 
В Росії наук, розробка питань 
М. і. почалася в 19 ст. (праці 
П. Г. Буткова, Ф. І. Петрушев- 
ського, Д. І. Прозоровського, Д. І. 
Менделєєва та ін.). Значного роз¬ 
витку М. і. набула в працях рад. 
істориків Б. О. Рибакова, Л. В. 
Черепніна, В. Л. Яніна, О. Ф. 
Сидоренко та ін. 
Літ.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. 
Русская метрология. М., 1975; Сидо¬ 
ренко О. Ф. Історична метрологія Лі¬ 
вобережної України XVIII ст. К., 1975. 

Г. В. Стрельський. 
МЕТРОПОЛІТЕН (франц. теїго- 
роїііаіп, букв.— столичний, від 
грец. цлтрсяоХід — головне місто), 
метро — міська позавулична елек¬ 
трична залізниця; підприємство 

міського транспорту. Відзнача- 
ється великою провізною спромож¬ 
ністю (до 60 тис. пасажирів за го¬ 
дину в одному напрямі), високою 
тех. швидкістю (в СРСР 45—48 
км/год) і регулярністю руху поїздів 
(інтервал руху в середньому 1— 
2 хв). Лінії М. звичайно прокла¬ 
дають у тунелях (на глиб, до 15 м 
від рівня землі — при неглибо¬ 
кому закладенні, ЗО—50 м — при 
глибокому), рідше — на поверхні 
землі й на естакадах. До найсклад¬ 
ніших споруд М. належать стан¬ 
ції: підземні і наземні; проміжні, 
пересадочні, зонні й кінцеві; з 
острівною або боковими пасажир¬ 
ськими платформами, а також з 
платформами обох видів. Осн. 
частинами підземної станції М. 
(мал.) є: наземний вестибюль з 
касами, автоматами для розміну 
грошей і турнікетами для пропу¬ 
скання пасажирів до поїздів; по¬ 
хилий ескалаторний тунель з трьо- 
ма-чотирма ескалаторами (іноді 
застосовують підйомники ліфтово¬ 
го типу місткістю до 130 чол.); 
підземний вестибюль з розподіль¬ 
ним залом і пасажирськими плат¬ 
формами. В місцях перетину ліній 
М. споруджують підземні станції з 
пересадочними вузлами (з перехо¬ 
дами, сходами тощо). Наземні 
станції М. являють собою здебіль¬ 
шого криті платформи з звичайни¬ 
ми сходами і вестибюлями. В СРСР 
віддаль між станціями становить, 
як правило, 1—2 км (на швид¬ 
кісному М. передбачається 3—6 
км). Осн. тех. засоби М.: заліз¬ 
нична колія (в СРСР завширшки 
1520 мм), рухомий склад (поїзди з 
З—8 вагонів, місткість вагона до 
270 пасажирів), кабельна і кон¬ 
тактна мережа, пристрої сигналі¬ 
зації, диспетчерської централі¬ 
зації і автоблокування (див. та¬ 
кож Автомагииніст), автомат, 
регулювання швидїсості. Крім того, 
до складу М. входять депо, тягово- 
знижувальні підстанції, вентиля¬ 
ційні, дренажні й освітлювальні 
пристрої тощо. В СРСР М. проек¬ 
тують і будують відповідно до гене¬ 
ральних планів розвитку міст. 
Будівництво виконують індустрі¬ 
альними методами при комплекс¬ 
ній механізації осн. робіт з вико¬ 
ристанням тунельних щитів про¬ 
хідницьких і блокоукладачів. Кон¬ 
струкції тунельних споруд виго¬ 
товляють із збірних залізобетон¬ 
них і металевих елементів (тюбін¬ 
гів), монолітного бетону й залізо¬ 
бетону. М. (табл.) споруджують 
гол. чин. у містах з населенням по¬ 
над 1 млн. чол., що дає змогу 
розв’язувати транспортну пробле¬ 
му, сприяє підвищенню культури 
транспортного обслуговування на¬ 
селення, створює умови для роз¬ 
витку і впорядкування наземних 

"6 

Підземна станція метрополітену: 1 — 
ескалаторний тунель; 2 — ескалатор; 
З — наземний вестибюль; 4 — перегін¬ 
ний тунель; 5 — платформа; 6 — рей¬ 
кова колія; 7 — контактна рейка; 8 — 
підземний вестибюль. 
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архітектурно-планувальних ансам¬ 
блів. Першу в світі лінію М. 
збудовано в Лондоні (1863; 3,6 км). 
В СРСР діють перший у країні 
Московський метрополітен, Ки¬ 
ївський метрополітен, М. у Ле¬ 
нінграді, Баку, Ташкенті, Тбілісі 
й Харкові. Будуються (1980) М. 
у містах Горькому, Єревані, Мін¬ 
ську, Новосибірську; СРСР бере 
участь у проектуванні й буд-ві 
М. у Будапешті, Варшаві, Каль¬ 
кутті, Празі, Софії та ін. містах. 
Літ.: Овечников Е. В., Фишельсон 
М. С. Городской транспорт. М., 1976. 

С. П. Капітанюк. 
МЕТРОПбЛІТЕН-МУЗЄЙ (Меі- 
гороіііап Мизеиш о і Агі) у Нью- 
Йорку — один з найбільших му¬ 
зеїв у СІЛА. Засн. 1870, відкри¬ 
тий 1872 (міститься в Центр, парку , 
філіал — у парку Форт-Трайон). 
У музеї представлені пам’ятки 
образотворчого і декоративно-ужит¬ 
кового мист. Старод. Єгипту, Гре¬ 
ції та Риму, країн Зх. Європи 
(Італії, Франції, Іспанії, Англії 
та ін.), Близького і Далекого Схо¬ 
ду. В 1924 відкрито відділ амер. 
мистецтва. В музеї є також від¬ 
діли муз. інструментів, зброї, 
костюмів, бібліотека. 
«МЕТРОПбЛІТЕН-бП ЕРА* 
(Меігороіііап Орега) — провідний 
оперний театр у СІЛА. Відкрита 
в Нью-Йорку 1883 на кошти акціо¬ 
нерного т-ва < Метрополітен-опера 
хаус компані» (арх. Дж. К. Кей- 
ді). Субсидується багатими фір¬ 
мами, т-вами, приватними особами. 
<М.-о.»—єдиний в СІЛА постій¬ 
ний оперний театр. Хор, оркестр і 
допоміжні колективи стабільні. Со¬ 
лістів і диригентів запрошують на 
сезони або на певні вистави. З 1910 
опери виконуються мовою оригіна¬ 
лу. Диригентами «М.-о.» були: 
Л. Дамрош, А. Тосканіні, Г. Ма¬ 
дер, Б. Вальтер, Е. Лайнсдорф, 
Д, Мітропулос, Ф. ЛІтідрі, Р. Бінг, 
Е. Блісс, Д. Левайн та ін. На її 
сцені співали видатні оперні спі¬ 
ваки, зокрема італ.— Е. Кару- 
зо, Б. Джільї, А. Галлі-Курчі, 
Тітта Руффо, Т. Гоббі, М. Дель 
Монако, Р. Скотто, Дж. Ді Стефа- 
но, Р. Тебальді; польс.— М. Земб- 
ріх-Коханська, М. та Е. Решке; 
австр.— Л. Слезак, німкеня Е. 
Шварцкопф, американка М. Ан- 
дерсон, шведка Б. Нільсон, гречан¬ 
ка М. Каллас, болгари Н. Гяуров і 
Б. Христов. У 1907 в «М.-о.» спі¬ 
вав Ф. ЛІаляпін. Серед рад. спі¬ 
ваків, які виступали в театрі, — 
П. Лісіціан, М. Бієшу, О. Образ- 
цова, укр. артисти Б. Руденко й 
А. Солов’яненко. З 1966 «М. -о.» 
—в новому будинку. 
МЕТРОПбЛІЯ (грец. цєгрбяоХід, 
від Ц'пт'пр — мати і яоХіс; — місто) 
— 1) У Стародавній Греції назва 
міста-держави {полісу), головного 
щодо заснованих ним в ін. землях 
поселень (див. Колонії античні). 
2) Капіталістична держава, що 
володіє колоніями. З крахом коло¬ 
ніальної системи імперіалізму тер¬ 
мін «метрополія» практично вихо¬ 
дить з ужитку. 3) В деяких дер 
жавах (напр., у Канаді) — центр, 
місто провінції або області. 
МСТТЕРНІХ (Меттерніх-Вінне- 
бург; МеПегпісІї АУіппеЬиг§) Кле- 
менс Венцель Лотар (15.V 1773, 
Кобленц — 11.VI 1859, Відень) — 
австр. держ. діяч і дипломат, 

князь. У 1809—21 — міністр за- 
корд. справ і фактично голова 
уряду, 1821—48 — канцлер. 14.III 
1812 уклав союзний договір з 
Наполеоном 7. Під час Віденського 
конгресу 1814—/5 підписав таєм¬ 
ний договір з представниками Ве¬ 
ликобританії і Франції проти Ро¬ 
сії і Пруссії. Один з організаторів 
і керівників Священного союзу. 
Внутр. і зовн. політика М. була 
спрямована на зміцнення феод.- 
абсолютистського ладу і пануван¬ 
ня австр. меншості в багатонац. 
Австр. імперії. М.— ініціатор по¬ 
літики поліцейських репресій (т. 3. 
система М.), спрямованої проти 
революц. і нац.-визвольного руху 
в Австрії та в країнах Німеччини. 
Проводив політику соціального і 
нац. гноблення й щодо зх.-укра¬ 
їнських земель, які входили до 
складу Австрії. Влада М. була 
повалена революцією 1848—49 в 
Австрії. 
МЄТЦЕЛЬ Людвіг де (1764—1848) 
— майстер паркової архітектури, 
інженер. За походженням бельгі¬ 
єць. Керував роботами по створен¬ 
ню парку <Софіївка> в Умані 
(1796—1805) — однієї з найвизнач¬ 
ніших пам’яток садово-паркової 
архітектури на Україні. Іл. див. 
до ст. <Софіївка>. 
МЕТЬЮ (МаШіеиг) Роберт Хогг 
(н. 12.XII 1906, Едінбург) — брит. 
архітектор. Навчався в архіт. шко¬ 
лі Едіноурзького коледжу мис¬ 
тецтв. У 1961—65 — президент 
Міжнародної спілки архітекто¬ 
рів. У своїх роботах утверджував 
принципи раціоналізму (Королів¬ 
ський концертний зал, 1949—51, 
в співавт. з Л. Мартіном; житл. 
комплекс Олтон у Роугемптоні, 
1951—59, в співавт.; Ґн-т Спів¬ 
дружності націй, 1962, в співавт. 
зС. Джонсоном-Маршаллом; всі — 
в Лондоні; аеровокзал Тернгаус в 
Едінбурзі, 1955). 
МЕФІСТбФЕЛЬ— один із ду¬ 
хів зла, демон, часто — грішний 
ангел, сатана. У фольклорі й ху- 
дож. л-рі багатьох народів широко 
використано мотив укладення уго¬ 
ди між духом зла й людиною, ви¬ 
гнання грішного ангела з раю, бунт 
демона проти бога та ін. Образ 
М. відтворено в літературі 
(Й. В. Гете, К. Марло, Т. Манн 
та ін.), музиці (Ш. Гуно, Г. Бер- 
ліоз, Ф. Ліст, Р. Вагнер, А. Бой- 
то та ін.), образотворчому мисте¬ 
цтві (Е. Делакруа, П. Антоколь- 
ський). 
Літ.: Легенда о докторе Фаусте. М., 
1978. ^ 
МЕФбДІЙ (бл. 815, м. Солунь, 
тепер Фесалоніки, Греція — 6.1 V 
885) — один з просвітителів сло¬ 
в’ян, проповідників православної 
християнської релігії. Див. Кири¬ 
ло і Мефодій. 

Р. Метью, Л. Мартін. Королівський 
концертний зал у Лондоні. 1949—51. 

МЕХАНІЗАЦІЇ та ЕЛЕКТРИФІ¬ 
КАЦІЇ СІЛЬСЬКбГО ГОСПО¬ 
ДАРСТВА УКРАЇНСЬКИЙ ГО- 
ЛОВНЙЙ НАУ КбВО-ДбСЛ ІД- 
НИЙ ІНСТИТУТ. Підпорядкова¬ 
ний Південному відділенню ВАСГ- 
НІЛ. Розташований у с. Глевасі 
Васильківського р-ну Київ. обл. 
Засн. 1930 в Харкові, з 1944 до 
1978 перебував у Києві. В ін-ті З 
відділки: Південний (с-ще Якимів- 
ка Запоріз. обл.), Східний (Хар¬ 
ків), Західний (Львів) і дослідне 
конструкторсько-технологічне бю¬ 
ро з експериментальним виробницт¬ 
вом. В ін-ті є 12 відділів та наук.- 
тех. бібліотека. Ін-т і його відділки 
мають дослідні г-ва. Осн. завдання 
ін-ту — вдосконалення існуючих і 
розробка нових механізованих тех¬ 
нологія. процесів с.-г. виробництва, 
розробка методів високоефективно¬ 
го використання машинно-трактор¬ 
ного парку, а також електрифіка¬ 
ція й автоматизація с.-г. вироби. 
В ін-ті є аспірантура і спец, рада 
по захисту дисертацій. Ін-т видає 
республіканський міжвідомчий 
наук.-технічний збірник «Механи- 
зация и злектрификация сельского 
хозяйства». і. П. Масло. 
МЕХАНІЗАЦІЇ та ЕЛЕКТРИФІ¬ 
КАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Пів¬ 
денної ЗОНИ СРСР ЦЕНТРА¬ 
ЛЬНИЙ НАУК0ВО-Д0СЛІД- 
НИЙ І проЄктно-техноло- 
ГЇЧНИЙ ІНСТИТУТ. Підпорялко- 
ваний ВАСГНІЛ. Розташований на 
о. Хортиця (Запоріжжя). Засн. 
1967 на базі* Запоріз. філіалу Все¬ 
союзного ін-ту електрифікації с. г., 
попередником якого була дослідна 
станція по електрифікації с. г. 
В зоні діяльності ін-ту — Україн¬ 
ська й Молдавська РСР, області, 
краї та авт. республіки Пн. Кав¬ 
казу, Волгогр. і Астр. області. 
Ін-т має 17 н.-д. лабораторій, до¬ 
слідне проектно-конструкторське 
бюро з експериментальним вироби, 
та 2 експериментальні г-ва — 
«Хортиця» і «Світанок». Гол. зав¬ 
дання ін-ту: розробка нових ви¬ 
сокоефективних технологій, ство¬ 
рення експериментальних ферм і 
засобів комплексної механізації, 
електрифікації, автоматизації ви¬ 
робничих процесів у тваринництві. 

Ю. Ф. Новиков. 
МЕХАНІЗАЦІЯ — заміна ручної 
праці машинною, особливо у склад¬ 
них і трудомістких процесах. Роз¬ 
різняють часткову М. (коли 
окремі ручні операції виконують 
машини або механізми), комп¬ 
лексну М. (яка охоплює весь 
комплекс робіт по виконанню за¬ 
кінченого процесу або створенню 
певного виробу, робітник керує 
комплексом машин) і якісно ви¬ 
щий ступінь М.— автомати¬ 
зацію (коли машинами керу¬ 
ють механізми, робітник лише на¬ 
лагоджує і контролює виробничий 
процес, дію машини (див. Автома¬ 
тизація виробництва). Гол. на¬ 
прямом тех. прогресу, основою 
підвищення продуктивності пра¬ 
ці, поліпшення якості продукції, 
скорочення часу виконання робіт є 
комплексна механізація і автома¬ 
тизація виробництва. В «заміні 
ручної праці машинною,— писав 
В. І. Ленін,—... полягає вся про¬ 
гресивна робота людської техніки» 
(Повне зібр. тв., т. 1, с. 93—94). 
Із заміною ручної праці машинною 

МЕХАНІЗАЦІЯ 

Метрополітени світу 
(за станом на 1979) 

Місто, рік 
Протяж¬ 
ність лі¬ 

введення в ній (км) 
експлуатацію і число 

станцій 

Лондон, 1863 387,9 248 

Нью-Йорк, 

1868 371,1 458 
другий 1908 22,4 13 

Чікаго. 1892 144,8 142 

Глазго. 1896 10,5 15 

Бостон, 1897 50.0 50 

Париж, 1900 185,8 355 
другий 1938 92,2 57 

Берлін, 1902 15,8 23 
Зх. Берлін, 

1902 96,0 105 
Філадельфія, 

1907 39,2 54 
другий 1969 23,3 13 

Гамбург, 1912 89.5 80 

Буенос-Ай¬ 
рес. 1913 34,0 57 

Мадрід, 1919 67,0 100 

Барселона, 
1924 48,2 72 

Афіни, 1925 25,7 20 

Токіо, 1927 127,6 118 

другий 1960 47,6 53 

Осака. 1933 75,6 75 

Москва, 1935 172,6 107 

Стокгольм, 

1950 103,6 94 

Торонто, 1954 52,7 58 

Клівленд, 
1955 30.5 18 

Ленінград, 
1955 54,4 37 

Рим, 1955 11,0 11 

Нагоя, 1957 51.7 56 

Лісабон. 1959 12,0 20 

Київ.* 1960 26,2 21 

Мілан. 1964 40.3 50 

Монреаль, 
1966 38,1 45 

Осло, 1966 35,5 43 

Тбілісі, 1966 12,6 11 
Баку, 1967 18,7 11 

Роттердам, 

1968 17,1 12 

Мехіко, 1969 42,2 49 

Будапешт, 
1970 14,8 17 

Мюнхен, 1971 16,0 20 

Пекін, 1971 23,6 17 

Саппоро, 1971 24,2 27 

Йокогама. 
1972 11,5 11 

Нюрнберг, 
1972 9.3 14 

Сан-Франці- 
ско. 1972 114 34 

32' 
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пов’язані^ не тільки тех. та еконо- підвищенні заг. рівня М. відіграє техніки розвивається і автоматиза- 
мічні, а й важливі соціальні проб- т. з. мала М., яка полягає в замі- ція обліку, при цьому змінюються 
леми. ні ручної праці механізмами на і форми рахівництва. Таблично- 
В умовах капіталізму, особливо окремих операціях, особливо до- перфокарткову форму рахгвницт- 
за імперіалізму, де панує приват- поміжних, у впровадженні при- ва застосовують при використанні 
на власність на засоби вироби., строїв, приладів, спец, тари, що ПОМ, автоматизовану — при вико- 
М. запроваджується лише там, підвищують ефективність діючого ристанні ЕОМ і периферійної 
де вона забезпечує одержання устаткування. Важливим є під- техніки. Завдяки цьому склада- 
найбільших прибутків. Поряд із вищення рівня стандартизації, ються досконаліші реєстри аналі- 
сприянням розвиткові продуктив- нормалізації, уніфікації, типіза- тичного обліку і синтетичного 
них сил М. веде до ще більшого ЦІЇ технологічних процесів, спеціа- обліку, спрощується обробка ви- 
загострення класових суперечнос- лізації, впровадження передових хідної інформації тощо. Операції 
тей, збільшує армію безробітних, методів організації вироби., особ- обліку виконують централізовано 

Метрополітени світу 
(за станом на 1979) 

Продовження 

Місто, рік 
введення в 

експлуатацію 

Протяж¬ 
ність лі¬ 
ній (км) 
і число 
станцій 

Прага, 1974 11,3 16 

Сан-Пауло, 
1974 19,3 26 

Сеул, 1974 9.5 9 

Сантьяго, 
1975 20,5 28 

Харків, 1975 17.3 13 

Брюссель, 
1976 11,7 18 

посилює експлуатацію робітників 
внаслідок небаченої інтенсивності 
праці, що спричинює зростання 
травматизму, каліцтва і профес. 
захворювань. За соціалізму, що 
базується на соціалістичній влас¬ 
ності на засоби вироби., М. роз¬ 
вивається планомірно і швидкими 
темпами. Вона є не лише могут¬ 
нім засобом підвищення продук¬ 
тивності праці, а й докорінно по¬ 
легшує її умови, сприяє зростанню 
матеріального і культур, рівня 
всіх трудящих, подоланню істот¬ 
них відмінностей між розумовою і 
фізичною праи^ею, удосконаленню 
і зростанню соціалістич. вироби. 
В СРСР, у т. ч. в УРСР, в резуль¬ 
таті індустріалізації, розвитку ма¬ 
шинобудування і широкого засто- 

ливо потокових, впровадження нау¬ 
кової організації праці, підвищення 
кваліфікації кадрів. Удосконален¬ 
ня планування, зокрема запрова¬ 
дження стабільних нормативів за¬ 
робітної плати на 1 крб. продукції, 
затвердження в планах лімітів чи¬ 
сельності робітників і службовців, 
а також завдань щодо скорочення 
ручної праці великою мірою сприя¬ 
тиме економії праці шляхом її 
всебічної М. Рівень М. в об'єднанні 
або галузі в цілому визначають ря¬ 
дом показників, зокрема питомою 
вагою продукції, виробленої меха¬ 
нізованою працею в усій випуще¬ 
ній продукції. Екон. ефективність 
М. визначають, обчислюючи річ¬ 
ний екон. ефект (сума економії 
всіх виробничих ресурсів — живої 

на машинолічильних станціях або в 
обчислювальних центрах. Фактич¬ 
ну (облікову) інформацію фіксу¬ 
ють у первинному документі (на¬ 
ряд, вимога тощо), а потім перено¬ 
сять на машинний носій (перфо¬ 
карту, перфострічку*, магн. стріч¬ 
ку), або ці операції одночасно ви¬ 
конують за допомогою реєстраторів 
вироби, та ін. засобів периферій¬ 
ної техніки. Іноді цю інформацію 
фіксують у перфокартах-доку мен¬ 
тах (дуаль-карги з графічними по¬ 
значками). На них автоматично 
фіксують (перфорують) постійну 
інформацію, вручну — змінну (у 
вигляді графічних позначок), яку 
потім також автоматично перфо¬ 
рують. Машинні носії після цього 
обробляють на ПОМ або ЕОМ. Ре- 

Вашінгтон, 
1976 49,5 

Відень, 1976 11,2 

Амстердам, 
1977 14,5 

Кобе. 1977 5,8 

Марсель, 1977 9,0 

Ташкент, 1977 11,3 

Ліон, 1978 11,8 
Атланта. 1979 10,8 

Бухарест. 
1979 17,0 

сування машин ще в передвоєнні праці, матеріалів, капітальних зультати виконаних на машинах 
о/ роки було досягнуто великих успі- вкладень), зростання продуктив- облікових операцій фіксують на 

хів у М. вироби, в усіх галузях ності праці, зниження собівартості паперових аркушах — табулягра- 
14 нар. г-ва. Прискореними темпами продукції та ін. мах (машинограмах), кількість 

М. розвивається і на сучас. етапі. В рішеннях XXIII—XXVI з’їздів примірників яких збільшується за 
15 На пром. підприємствах України КПРС, пленумів ЦК партії, в по- допомогою копіювальної і розмно- 
4 на 1.VII 1977 діяло 26 878 механі- становах Рад. уряду, в планах жувальної техніки. Оперативну 

12 зованих потокових і автоматичних екон. та соціального розвитку (фактичну) інформацію, обробле- 
9 ліній, 14 948 комплексно-механі- СРСР, зокрема на одинадцяту п’я- ну на ЕОМ, також видають на 

17 зованих дільниць, цехів і ви- тирічку (1981 — 85), накреслено дисплеї або ін. периферійній тех- 
робн., підприємств. Тільки за конкретну програму дальшого роз- ні ці. Збирають і обробляють і нфор- 
1976—78 створено 2379 одиниць витку і вдосконалення соціалістич- мацію за типовими або індивіду- 
нових типів машин, устаткування, ного вироби, шляхом всебічного за- альними проектами (тех. і робочи- 

13 приладів, засобів автоматизації і провадження М. і автоматизації в ми або техноробочими). Вони зви- 
Ріо-де-Жаней- 
ро. 1979 5,1 5 

Дані Міжнародного 
союзу громадського 
транспорту. 

♦Відомості про київ¬ 
ський метрополітен на¬ 
ведено на 1980. 

обчислювальної техніки. Модерні¬ 
зовано виробничого устаткування 
71 757 одиниць. У вуг. пром-сті 
республіки, напр., повністю меха¬ 
нізовано виймання вугілля в очис¬ 
них вибоях (1971), доставку ву¬ 
гілля в очисних вибоях (1955), 
відкатку вугілля (1957), наванта¬ 
жування в залізничні вагони (1964), 
навалювання вугілля в очисних ви¬ 
боях — 98,3% (1978). Ця галузь 
вступила в етап комплексної М. 
і автоматизації. В ін. галузях 
пром-сті більшість продукції ви¬ 
робляють із застосуванням автома¬ 
тизованих або механізован. проце¬ 
сів. У колгоспах і радгоспах осн. 
посівні роботи (оранка, сівба зер¬ 
нових і цукр. буряків, збирання 
зернових) повністю механізовано, 
наближається до завершення М. 
садіння й копання картоплі, доїн¬ 
ня корів та ряду ін. процесів с.-г. 
вироби. Розвиток М. разом з ін. 
заходами дав можливість підви¬ 
щити продуктивність праці 1978 
порівняно з 1970 у пром-сті УРСР 
на 41%, в с. г.— на 42%, в буд-ві 
— на 39% і на цій основі одер¬ 
жати більшу частину приросту про¬ 
дукції. Особливістю розвитку М. 
в умовах розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства є повсюдний пере¬ 
хід від часткової М. та автомати¬ 
зації до комплексної М. і автома¬ 
тизації закінчених виробництв вна¬ 
слідок створення комплексно-меха- 
нізованих і автоматизованих діль¬ 
ниць, цехів, підприємств. Велику 
роль в економії живої праці й 

усіх галузях нар. г-ва на базі нау¬ 
ково-технічного прогресу. Вико¬ 
нання цієї програми — важлива 
умова створення матеріально-тех¬ 
нічної бази комунізму. Див. також 
Машинобудування, Приладобуду¬ 
вання. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Капі¬ 
тал, т. 1 [розд. 13]. Маркс К. і Ен¬ 
гельс Ф. Твори, т. 23; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів: т. 3. Розвиток 
капіталізму в Росії; т. 27. Імперіалізм, 
як найвища стадія капіталізму; т. 42. 
VIII Всеросійський з’їзд Рад 22—29 
грудня 1920 р.; Брежнєв Л. І. Про 
основні питання економічної політики 
КПРС на сучасному етапі, т. 1—2. К., 
1975; Зкономика промьішленности 
СССР. М., 1977; Зайцев А. Т. Механи- 
зация производственньїх процессов в 
сельском хозяйстве. М., 1979. 

Г. П. Жеребкгн. 

МЕХАНІЗАЦІЯ і автомати¬ 
зація Обліку — застосування 
засобів обчислювальної і перифе¬ 
рійної техніки (реєстратори вироб¬ 
ництва, дисплеї, телетайп тощо) 
в бухгалтерських, статистичних і 
оперативно-технічних облікових 
операціях. Є складовою частиною 
системи машинної обробки екон. 
інформації і автоматизованої сис¬ 
теми управління (АСУ). Початок 
механізації облікових робіт пов’я¬ 
заний з розвитком у кін. 19 ст. 
перфораційних обчислювальних 
машин (ПОМ). Широке застосуван¬ 
ня ПОМ для механізації обліку в 
СРСР набуло в 30-х рр., коли було 
покладено початок вітчизн. обчис¬ 
лювальному приладобудуванню. Зі 
створенням ЕОМ і периферійної 

чайно містять детальний опис тех¬ 
нології збирання й обробки інфор¬ 
мації та призначення і принципи 
побудови кодів та їхніх номенкла¬ 
тур, форм носіїв інформації (пер- 
виннних документів, схем перфо¬ 
рації перфокарт, перфокарт-доку¬ 
ментів, перфострічок, структур ін¬ 
формації, розміщених на магнітних 
носіях тощо), алгоритмів обробки 
інформації, форм вихідних доку¬ 
ментів, призначення та використан¬ 
ня їх, питання ефективності машин¬ 
ної обробки інформації тощо. У 
цих процесах важливе значення має 
застосування умовно-постійної ін¬ 
формації, тобто інформації, яка 
протягом тривалого періоду не 
змінюється (коефіцієнт стабіль¬ 
ності її має бути не менший як 
0,6—0,8). Її заздалегідь фік¬ 
сують на машинних носіях, що 
становлять постійні масиви, а по¬ 
тім багато разів використовують 
під час оброоки облікової інформа¬ 
ції, в первинних документах цю 
інформацію звичайно не фіксу¬ 
ють. На більшості підприємств 
Рад. Союзу, в т. ч. Укр. РСР, ме¬ 
ханізацію і автоматизацію обліку 
здійснюють як самостійний вид 
роботи або в системі машинної об¬ 
робки екон. інформації і автомати¬ 
зованої системи управління (АСУ). 
Літ.: Исаков В. И., Рожнов В. С. 
Механизация учета и вьічислительннх 
работ. М.. 1968: Волков С. И. Учет- 
ная информация и система ее обработ- 
ки на ЗВМ. М., 1973; Подольский 
В. И. Автоматизация обработки учет- 
ной информации на промьішленньїх 
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□редприятиях. М., 1978; Твердохлеб 
Н. Г. Организация мапшнной обра- 
ботки акономической информации. К., 
1979. М. Г. Твердохліб. 
МЕХАНІЗАЦІЯ КРИЛА —сукуп¬ 
ність механічних рухомих аоо не¬ 
рухомих пристроїв на крилі лі¬ 
тального апарата, якими змінюють 
підйомну силу, поздовжні чи по¬ 
перечні аеродинамічні моменти 
сил і лобовий опір крила. Пристроя¬ 
ми, що створюють додаткову під¬ 
йомну силу (вони збільшують ефек¬ 
тивну кривину профілю крила, 
площу його поверхні), є (мал.): 
передкрилки (рухомі і нерухомі), 
поворотні носки, одно-, дво- або 
багатощілинні закрилки (поворот¬ 
ні, висувні), щитки (зсувні, прості 
та ін.). З цією метою використо¬ 
вують і пристрої, що поліпшу¬ 
ють обтікання крила повітрям: 
вони здувають (струменем стисну¬ 
того газу) або відсмоктують погра- 
ничний шар з верхньої його поверх¬ 
ні. Підйомну силу збільшують та¬ 
кож реактивними закрилками, дія 
яких грунтується на використанні 
енергії струменя стиснутого повіт¬ 
ря над їхньою верхньою поверх¬ 
нею. Осн. пристроями, якими змі¬ 
нюють аеродинамічні сили та мо¬ 
менти сил, є: елерони (відхилювані 
вгору і вниз частини площі крила), 
елерони-інтерцептори (висувні або 
поворотні пластинки, що відхиля¬ 
ються поперемінно на правій або 
лівій частині крила) і глісадні ін- 
терцептори (вони відхиляються од¬ 
ночасно на обох частинах крила). 
Лобовий опір крила збільшують 
в разі потреби (напр., під час по¬ 
садки літального апарата) повітря¬ 
ними (аеродинамічними) гальмами: 
рухомими гратками або щитками 
під крилом, інтерцепторами на 
верхній частині крила. М. к. по¬ 
легшує зліт літального апарата з 
земної або водної поверхні, керу¬ 
вання ним у польоті, зменшує по¬ 
садочну швидкість. 

О. В. Флоринський. 

«МЕХАНІЗАЦІЯ сільського 
ГОСПОДАРСТВА» — ЩОМІСЯЧ¬ 

НИЙ науково-виробничий журнал, 
орган Державного комітету УРСР 
по виробничо-технічному забезпе¬ 
ченню сільського господарства. Ви¬ 
ходить у Києві з січня 1950. В жур¬ 
налі висвітлюються актуальні пи¬ 
тання експлуатації машинно-трак¬ 
торного парку в колгоспах і рад¬ 
госпах, комплексної механізації і 
електрифікації виробничих про¬ 
цесів у с. г., пропагуються найно¬ 
віші досягнення вітчизн. науки й 
техніки, досвід передовиків, кра¬ 
щі раціоналізаторські пропозиції 
механізаторів та спеціалістів. 
Друкуються статті, присвячені пи¬ 
танням економіки та організації 
с.-г. вироби. Я. Ф. Янченко. 

МЕХАНГЗМ (від грец. РЛхауц — 
знаряддя, пристрій) — 1) Прист¬ 
рій (сукупність рухомо з'єднаних 
між собою ланок), що передає або 
перетворює (відтворює)рух. Є скла¬ 
довою частиною більшості машин, 
багатьох приладів і апаратів. До 
М., що передають рух, належать, 
напр., карданні механізми (див. 
також Передача в машинах), до 
перетворювальних (відтворюваль- 
них) М.— кривошипні механіз¬ 
ми, кулачкові механізми, кулісні 
механізми, мальтійські механіз¬ 
ми, шарнірні механізми. Крім 

того, розрізняють плоскі механіз¬ 
ми і просторові механізми; М. з 
одним (переважно) або двома сту¬ 
пенями вільності (напр., диферен¬ 
ціали). При дослідженні й проек¬ 
туванні М. керуються положення¬ 
ми машин і механізмів теорії. Див. 
також Виконавчий механізм, Кіне¬ 
матика механізмів. Кінетостати¬ 
ка механізмів. 2) Сукупність про¬ 
міжних станів або процесів будь- 
яких явищ, напр. М. хімічної ре¬ 
акції, М. випромінювання. 
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ — внут¬ 
рішньо врегульована система держ. 
органів, через які пануючий клас 
здійснює владу державну, забез¬ 
печує своє політ., екон. та ідеоло¬ 
гічне панування. Орг. структура 
та зміст діяльності М. д. визна¬ 
чаються класовою суттю держави. 
Система М. д. та функції держ. ор¬ 
ганів закріплюються в законодав¬ 
стві (в Рад. Союзі — в Конститу¬ 
ції СРСР та конституціях союз¬ 
них і авт. республік). Для експлуа¬ 
таторських д-в характерна тенден¬ 
ція до зростання і ускладнення 
М. д., до все більшого його проти¬ 
ставлення народові, підвищення 
ролі й значення апарату примусу. В 
сучас. бурж. д-вах армія, поліція і 
розвідка разом з чиновницько- 
бюрократичним апаратом станов¬ 
лять гол. знаряддя держ. влади, 
внутр. та зовн. політики монопо- 
лісі. буржуазії. Соціалістична ре¬ 
волюція здійснює злам бурж. М. д. 
і створює новий, соціалістичний 
державний апарат, який грунту¬ 
ється на соціалістичній основі, ви¬ 
ражає інтереси трудящих на чолі 
з робітн. класом. Механізм Радян¬ 
ської держави, всі її органи діють 
на основі соціалістичної закон¬ 
ності, забезпечують охорону пра¬ 
вопорядку, інтересів суспільства, 
прав і свобод громадян. Гол. рисою 
механізму Рад. д-ви є широка 
участь трудящих в управлінні всі¬ 
ма її справами. Основу соціаліс¬ 
тичного М. д. створюють представ¬ 
ницькі органи, зокрема, в СРСР — 
Ради народних депутатів. В умо¬ 
вах соціалізму розвиток М. д. 
має тенденцію до постійного вдо¬ 
сконалення, всезростаючої демо¬ 
кратизації, зміцнення його право¬ 
вої основи. Є. В. Назаренко. 
механізований інстру¬ 
мент — інструмент (ручні ма¬ 
шини) з вмонтованим двигуном. 
Механізованими є пилки, ножиці, 
гайковерти, молотки, рубанки, на¬ 
пилки, шабери та ін. інструменти 
(див. також Будівельний інстру¬ 
мент, Дереворізальний інстру¬ 
мент, Металорізальний інстру¬ 
мент). Розрізняють М. і. з при¬ 
водом електричним, пневматич¬ 
ним, гідравлічним, з двигуном 
внутр. згоряння і з пороховим за¬ 
рядом. В М. і. деяких видів рух 
робочому органу передається від 
привода через гнучкий вал. Вага 
М. і. здебільшого 1,5—10 кг. 
М ЕХАН і КА [грец. |ігіхауікі1 (тєХ'УП) 
— мистецтво побудови машин] — 
наука про найпростішу форму ру¬ 
ху матерії — механічний рух. М., 
вивчаючи механічні рухи матері¬ 
альних тіл, враховує найзагаль- 
ніші властивості речовини (про¬ 
тяжність, масу тощо) і не врахо¬ 
вує її молекулярної будови. Рух 
матерії з врахуванням корпуску¬ 
лярних властивостей вивчають ме¬ 

тодами квантової механіки', якщо 
досліджують рухи з швидкостями, 
сумірними з швидкістю світла, — 
користуються законами реляти¬ 
вістської механіки (див. Віднос¬ 
ності теорія). Початковий зміст 
М.— учення про рух матеріаль¬ 
них точок і абсолютно-твердих тіл 
з швидкостями, набагато меншими 
за швидкість світла,— значно роз¬ 
ширився, і на основі механіки 
класичної утворився цілий ряд 
наук, напрямів і окремих наук. 
Усі наук, проблеми, які охоплює 
М., ділять на три розділи: загаль¬ 
на М., М. рідини і газу та М. де- 
формівного твердого тіла. В кож¬ 
ному з цих розділів відповідно до 
характеру розв’язуваних задач роз¬ 
різняють: статику — учення про 
рівновагу тіл під дією сил, кіне¬ 
матику — вчення про геом. влас¬ 
тивості руху тіл та динаміку — 
вчення про рух тіл під дією сили. 
До заг. М. відносять: аналітичну 
механіку, динаміку твердого тіла, 
в т. ч. небесну механіку, балісти¬ 
ку, теорію гіроскопів, теорію стій¬ 
кості руху, а також теорію коли¬ 
вань, біомеханіку, заг. теор. пи¬ 
тання М., експериментальну тех¬ 
ніку тощо. Основу розділу М. 
рідини і газу становлять: гідроаеро¬ 
механіка, до якої входять теорія 
ідеальної й реальної рідини, тео¬ 
рія хвиль, турбулентності, по¬ 
грай ичного шару, фільтрація то¬ 
що; газова динаміка, яка розгля¬ 
дає надзвуковий рух і ударні хви¬ 
лі, рух плазми, горіння, теорію 
вибухів', а також тех. теорії — 
аеродинаміка літальних апаратів, 
теорія гідротех. споруд і машин, 
динаміка морів і океанів, теорія 
корабля, вентиляція та ін. До 
розділу М. деформівного твердого 
тіла відносять: теорію деформу¬ 
вання тіл, в першу чергу теорію 
пружності й пластичності, рео¬ 
логію, тех. теорію розрахунку плас¬ 
тин, оболонок, стрижнів та ін. 
елементів конструкцій; теорію міц¬ 
ності, втомленості й руйнування 
твердих тіл; механіку грунтів 
і сипких тіл; будівельну механіку і 
опір матеріалів. Основополож¬ 
ником М. є Г. Галілей, який запро¬ 
вадив поняття прискорення та 
сформулював закон інерції. Осн. 
закони динаміки встановив І. Нью¬ 
тон. Аналітичний апарат М. роз¬ 
роблений в працях Ж. Лагуанжа, 
Ж. Д’Аламбера, Л. Ейлера, Й. Бер¬ 
ну ллі, У. Гамільтона, М. В. (Пет¬ 
роградського, К. Якобі. Значний 
внесок у розвиток М. зробили віт¬ 
чизн. вчені-механіки М. Є. Жуков¬ 
ський, О. М. Ляпунов, С. О. Чап- 
лигін, І. В. Мещерський, О. М. 
Крилов, Г. К. Суслов та ін. Розви¬ 
ток М. в Українській РСР пов’я¬ 
заний з працями академіків АН 
УРСР О. М. Динника, Д. О. Гра¬ 
ве, Г. М. Савіна, А. Д. Коваленка, 
М. О. Кільчевського. Питання М. 
вивчають ін-ти АН УРСР, зокре¬ 
ма Гідромеханіки інститут, Ма¬ 
шинобудування проблем інсти¬ 
тут, Механіки інститут. Міцнос¬ 
ті проблем інститут, Приклад¬ 
них проблем механіки і матема¬ 
тики інститут. Прикладної ма¬ 
тематики і механіки інститут, 
Фізико-механічний інститут, 
кафедри ряду вузів республіки. 
Літ.: Кільчевський М. О. Курс тео¬ 
ретичної механіки, т. 1—2. К., 1955 — 

МЕХАНІКА 

Механізація крила: 1 — 
крило з рухомим перед- 
крилком; 2 — крило з 
поворотним закрилком; 
З — крило з рухомим 
передкрилком і висув¬ 
ним закрилком; 4 — 
крило з зсувним щит¬ 
ком. 
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МЕХАНІКА 
ГРУНТІВ 

Механотерапія. Апарат 
Цандера для. активно- 
пасивних рухів. 

2 

Механотрони: а —для 
вимірювання перемі¬ 
щень і зусиль; б — для 
вимірювання тиску; 1 — 
нерухомий катод; 2 — 
рухомий анод; 3 — мем¬ 
брана (стрілками пока¬ 
зано напрям дії зовніш¬ 
ньої сили). 

57; Тимошенко С. П. Курс теории 
упругости. К., 1972; Ишлинский А. Ю. 
Механика как основа познания при¬ 
родні и база творений техники. В кн.: 
Теоретическая механика во втузах. 
М., 1975; Лойцянский Л. Г. Механи¬ 
ка жидкости и газа. М., 1978; Савин 
Г. Н. Механика деформируемьіх тел. 
К., 1979. О. О. Горошко. 
МЕХАНІКА ГРУНТІВ — науко- 
ва дисципліна про напружено- 
деформівний стан, умови міцності 
й стійкості грунтів, а також зміну 
їхнього стану і властивостей під 
впливом зовнішнього навантажен¬ 
ня і діяння, спричинюваного змі¬ 
ною умов залягання гірських по¬ 
рід; розділ механіки суцільного 
середовища; наукова основа фун- 
даментобудування. Грунтується на 
осн. залежностях теорій пружності, 
пластичності, повзучості, гідро¬ 
геології, інженерної геології, грун¬ 
тознавства. Осн. проблеми, що їх 
розв’язує М. г., полягають у вив¬ 
ченні фіз. властивостей грунтів і 
виявленні існуючих між ними зако¬ 
номірностей; у дослідженні грун¬ 
тів на різних стадіях деформу¬ 
вання (див. також Осідання грун¬ 
ту); у визначенні умов міцності 
і стійкості грунтових основ спо¬ 
руд і природних укосів, а також 
тиску грунтів на огородження. В 
теоретичній М. г. використовують 
ідеалізовані розрахункові схеми 
(з обов’язковим лабораторним або 
польовим визначенням необхідних 
вихідних параметрів). У приклад¬ 
ній М. г. застосовують методи фіз. 
або відцентрового моделювання. 
Результати, одержувані методами 
М. г., використовують при про¬ 
ектуванні основ і фундаментів бу¬ 
динків, пром. і гідротех. споруд, 
укосів і конструкцій, що їх ого¬ 
роджують, у дорожньому й аеро¬ 
дромному буд-ві, при прокладанні 
підземних комунікацій тощо. Знач¬ 
ну роль у розвитку М. г. відіграли 
праці амер. вченого К. Терцагі 
(1883—1963), російських і україн¬ 
ських вчених М. М. Герсеванова, 
М. М. Давиденкова, І. М. Литви- 
нова, Б. М. Жемочкіна. В. І. Кур- 
дюмова, В. В. Соколовського, 
М. О. Цитовича та ін. В СРСР 
дослідження в галузі М. г. прово¬ 
дять у н.-д. Ін-ті основ і підземних 
споруд ім. М. М. Герсеванова 
(Москва), Всесоюзному н.-д. ін-ті 
гідротехніки ім. Б. Є. Веденєєва 
(Ленінград), Будівельних кон¬ 
струкцій науково-дослідному ін¬ 
ституті (Київ), багатьох вузах. 
Літ.: Герсеванов Н. М., Польшин Д. 
Е. Теоретические основьі механики 
грунтов и их практические применения. 
М., 1948; Гольдштейн М. Н. Механи- 
ческие свойства грунтов. М., 1979; 
Цьітович Н. А. Механика грунтов. М.. 
1979. В. Б. Швець. 
МЕХАНІКА КЛАСЙЧНА — нау- 
ка про рух матеріальних точок і 
абсолютно твердих тіл, тобто тіл, 
віддаль між будь-якими двома 
точками яких завжди залишається 
незмінною. М. к. грунтується на 
Ньютона законах механіки. Див. 
також' Механіка. 
МЕХАНІКА РбЗВИТКУ — роз¬ 
діл біології, що вивчає механізми 
індивідуального розвитку (онто¬ 
генезу) організмів. Засн. в кін¬ 
ці 19 ст. нім. вченим В. Ру, який 
виділив її у самостійну наук, дис¬ 
ципліну. М. р., використовуючи 
каузально-аналітичний метод, роз¬ 
криває причини зародкового роз¬ 

витку. Дослідженнями в галузі 
М. р. одержано дані про значення 
взаємодії частин зародка, що роз¬ 
вивається, у формоутворенні. До¬ 
слідження в цьому напрямі на Ук¬ 
раїні провадив І. І. Шмальгау- 
зен. В серед. 20 ст. виник новий 
напрям у дослідженні онтогене¬ 
зу — біологія розвитку. 

Б. Г. Новиков. 
МЕХАНІКА СУЦГЛЬНИХ СЕ- 
РЕДбВИЩ — розділ механіки, 
який вивчає рух і рівновагу газів, 
рідин та деформівних твердих 
тіл. Охоплює гідроаеродинаміку, 
теорію пружності й пластичності, 
а також цілий ряд ін. теорій. В М. 
с. с. речовина розглядається як не¬ 
перервне середовище, тобто нехту- 
ється її дискретна (атомна, моле¬ 
кулярна) структура. В основі М. 
с. с. лежать рівняння руху або рів¬ 
новаги середовища, нерозривності 
рівняння, рівняння закону збе¬ 
реження енергії, а також співвід¬ 
ношення зв’язку між напруження¬ 
ми, деформаціями, швидкостями і 
прискореннями деформацій і т. п., 
температурою та ін. фізико-хім. 
параметрами стану середовища. 
При розв’язуванні конкретної за¬ 
дачі перелічена система рівнянь 
доповнюється початковими і гра¬ 
ничними умовами, вигляд яких за¬ 
лежить від особливостей середови¬ 
ща. М. с. с. набула багато засто¬ 
сувань у науці і техніці (див., зок¬ 
рема, Механіка грунтів). 
МЕХАНІКИ ІНСТИТУТ АН 
УРСР. Створений 1919 в Києві 
(до 1929 — Ін-т тех. механіки АН 
УРСР, 1929—59 — Інститут буд. 
механіки АН УРСР). В складі 
ін-ту (1980) 16 відділів, спеціальне 
констру кторсько-технологі чне бюро 
з дослідним вироби, склопластиків, 
дослідне вироби, маш.-буд. профі¬ 
лю. Є аспірантура. Осн. напрями 
роботи: дослідження проблем стати¬ 
ки, динаміки та стійкості суцільних 
середовищ, буд. механіки, термо- 
механіки, міцності, пластичності 
та руйнування матеріалів, заг. 
механіки і теорії машин. Публікує 
журн. < Прикладная механика». 
В ін-ті працювали Ф. П. Бєлян- 
кін, М. М. Боголюбов, О. М. 
Динник, М. М. Крилов та ін. вчені. 
Ін-т нагороджено (1969) Почесною 
Грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР. І. 1. Іщенко. 
«МЕХАНІСТИ» — термін, який 
вживали у філос. літературі 20— 
30-х рр. для характеристики погля¬ 
дів ряду рад. філософів та приро¬ 
дознавців, у творах яких мав 
місце відхід від діалектичного 
матеріалізму до механіцизму й 
позитивізму. Початок механістич¬ 
ному ухилові в рад. філософії по¬ 
клав О. О. Богданов. Осн. пред¬ 
ставники: Л. І. Аксельрод, В. М. 
Сараб’янов, А. К. Тімірязєв, І. І. 
Скворцов-Степанов та ін. «М.» 
зводили вищі форми руху матерії 
до механічної, якісні відмінності 
— до кількісних, діалектичні супе¬ 
речності тлумачили в дусі механіс¬ 
тичної концепції «рівноваги» то¬ 
що. Погляди «М.» було піддано 
різкій критиці під час філос. дис¬ 
кусії 1924—29. В Постанові ЦК 
ВКП(б) про журнал «Под знаме- 
нем марксизма» (1931) механіс¬ 
тичний ухил осуджено і кваліфі¬ 
ковано як спробу своєрідної реві¬ 
зії марксизму. 

МЕХАНІСТЙЧНИЙ МАТЕРІА¬ 
ЛІЗМ, механічний матеріалізм — 
одна з істор. форм домарксист¬ 
ського матеріалізму, для якої ха¬ 
рактерне метафіз. пояснення явищ 
об’єктивної дійсності, зведення 
якісно різнорідних формоутворень 
матерії до законів механіки. Див. 
Метафізичний матеріалізм. Меха¬ 
ніцизм. 
МЕХАНІЦЙЗМ — абсолютизація 
законів механіки, зведення вищих 
форм руху матерії до нижчих. При¬ 
бічники М. розглядають рух не 
як якісну зміну, не як «саморух» 
матерії, а як звичайне переміщен¬ 
ня тіл у просторі, як результат 
діяння зовн. сил. Вони заперечу¬ 
ють суперечність як внутр. дже¬ 
рело руху предметів, розвиток від 
нижчого до вищого, від простого» 
до складного, стрибкоподібність 
розвитку та ін. М. був панівним 
напрямом у науково-матеріаліс¬ 
тичній думці 17—19 ст. й відіграв 
відносно прогресивну роль у бо¬ 
ротьбі проти релігійно-ідеалістич¬ 
них концепцій. Проте з розвитком 
науки М. виявив свою однобіч¬ 
ність і став гальмувати її дальший 
поступ. Механістична позиція у 
філософії є проявом метафіз. спо¬ 
собу мислення (див. Метафізика). 
Механістичні тенденції іноді ма¬ 
ють місце і в сучас. науці (зокрема, 
зведення мислення людини до 
процесів в електронних обчислю¬ 
вальних машинах). 
МЕХАНІЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ 
ТЕПЛА — кількість роботи в ме¬ 
ханічних одиницях (кілограм-сила- 
метрах або джоулях), еквівалент¬ 
на одиниці тепла (в калоріях)) 
дорівнює 0,4269 кгсм/кал аоо 
4,18 Дж/кал. Експеримент, визна¬ 
чення М. е. т. відіграло вирішаль¬ 
ну роль у встановленні енергії збе¬ 
реження і перетворення закону. 
В Міжнародній системі одиниць 
(СІ), де прийнято єдину одиницю 
вимірювання роботи і тепла — 
джоуль, необхідність користува¬ 
тися поняттям М. е. т. відпала. 
МЕХАНІЧНИЙ РУХ — зміна вза 
ємного розташування тіл (або їх 
частин) у просторі з часом. М. р. 
є однією з найпростіших форм ру¬ 
ху. Вищі форми руху нерозривно 
зв’язані з М. р., проте він аж ні¬ 
як не вичерпує їхньої природи. 
Так, не можна, напр., звести лише 
до М. р. теплові, електромагн., 
хім., біол. та ін. процеси. Мірою 
М. р. є кінетична енергія (скаляр) 
та імпульс (вектор). М. р., як і 
всі рухи в природі, підпорядкова¬ 
ний енергії збереження і перетво¬ 
рення закону. 
МЕХАНІЧНИЙ СКЛАД ГРУН¬ 
ТУ — відносний вміст у грунті (у 
вагових процентах) елементарних 
часточок різного розміру (механіч¬ 
них елементів). Близькі за розмі¬ 
рами часточки грунту об’єднують 
у групи або фракції: камінці 
(середній діаметр більше як 10 мм), 
хрящ і гравій (10—3 мм), крупний, 
середній і дрібний пісок (3—0,05 
мм), крупний пил (0,05—0,01 мм). 
середній і дрібний пил (0,01—0,001 
мм); мул (менше як 0,001 мм). 
З М. с. г. пов’язано багато фізич¬ 
них, фізико-механічних, фізико- 
хімічних, водних та інших власти¬ 
востей грунту. Напр., наявність 
мулових часточок підвищує гігро¬ 
скопічність і загальну вологоєм- 
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нгсть грунту, пластичність, набу¬ 
хання, сприяє утворенню струк¬ 
тури грунту. За мех. складом роз¬ 
різняють піщані, супіщані, суглин¬ 
кові й глинисті грунти. Кожна з цих 
груп залежно від вмісту окремих 
фракцій мех. елементів поділяєть¬ 
ся на підгрупи. Для визначення М. 
с. г. проводять мех. аналізи. На 
Україні поширена методика мех. 
аналізу грунтів і їх класифікація, 
розроблена М. М. Г од ліпим. В 
останні роки застосовують союз¬ 
ну класифікацію М. А. Качин- 
ського. 
Літ.: Вільямс В. Р. Грунтознавство. 
К., 1953; Годлин М. М. О механичес- 
ком и агрегатном составе почв. К., 
1958; Цьітович Н. А. Механика грун- 
тов. М., 1979. 
МЕХАНІЧНІ ТКАНЙНИ РОС- 
ЛЙН — тканини, які надають міц¬ 
ності рослинам. До М. т. р. відно¬ 
сять коленхіму, склеренхіму, луб ’я- 
ні волокна, лібриформ, кам'янисті 
клітини. Міцність рослин забезпе¬ 
чується потовщеними клітинними 
оболонками, їхньою пружністю, 
щільним розташуванням клітин 
в М. т. р. та характером розподілу 
механічних тканин у рослині. 
МЕХАНГЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕ¬ 
ВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКб- 
ВО-ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, 
УкрНДІМОД — установа М-ва лі¬ 
сової і деревообробної промислово¬ 
сті УРСР. Засн. 1930 у Києві як 
філіал Харків, центр, н.-д. ін-ту 
лісового господарства і лісової 
промисловості, з 1933 — УкрНДІ¬ 
МОД. З 1975 — головна установа 
Укр. наук.-виробничого деревооб¬ 
робного об’єднання. Базова орг-ція 
М-ва лісової і деревообробної 
пром-сті СРСР в галузі стандарти¬ 
зації і метрології пиломатеріалів, 
заготовок і виробів з деревини 
твердих листяних :порід. В ін-ті 
(19л0) 14 н.-д. відділів; є аспіран¬ 
тура. Осн. напрями роботи ін-ту: 
розроблення раціональних і ефек¬ 
тивних методів використання дере¬ 
вини. створення досконаліших тех¬ 

нологічних процесів, інструментів, 
матеріалів і устаткування для де¬ 
ревообробної промисловості. 

В. К. Гук. 
МЕХАНОЛАМАРКІЗМ — меха¬ 
ністичний, антидарвіністичний на¬ 
прям в еволюційному вченні, один 
із різновидів неоламаркізму. Ви¬ 
ник у 2-й пол. 19 ст. на основі уяв¬ 
лення Ж. Б. Ламарка про визна¬ 
чальну роль у спадковій мінливості 
організмів використання чи неви¬ 
користання органів. Прихильники 
М. (англ. вчений Г. Спенсер, нім. 
— Т. Еймер, франц.— Г. Боньє, 
А. Жіар та ін.) вважають, що всі 
набуті під впливом зовн. умов оз¬ 
наки є пристосовними, а еволюція 
є результатом нагромадження на¬ 
бутих ознак. Таким чином, про¬ 
відну роль в еволюції вони відво¬ 
дять умовам зовн. середовища 
(див.Ектогенез) і відкидають роль 
добору природного. 
МЕХАНООЗБРбЄНІСТЬ ПРАЦІ 
— див. Енергоозброєність праці. 
МЕХАНОРЕЦЕПТОРИ (від грец. 
цгіхстхос; —механічний і рецепто¬ 
ри) — чутливі закінчення нерво¬ 
вих волокон, що сприймають різні 
механічні подразнення, які над¬ 
ходять із зовнішнього і внутріш¬ 
нього середовища. До М. належать 
барорецептори, пропріорецеп- 
тори, тактильні рецептори (роз¬ 
ташовані в зовн. покривах тварин 
і людини й сприймають дотик), вес- 
тибулорецептори (містяться у вес¬ 
тибулярному апараті вуха й реа¬ 
гують на прискорення, вібрації, 
зміни положення голови і тулуба в 
просторі та напряму руху тіла). 
МЕХАНОТЕРАПІЯ (від грец. 

— пристрій і терапія) — 
метод лікування фіз. вправами, 
що виконуються на спец, апаратах. 
Застосування М. дає змогу швидше 
відновлювати рухову функцію кін¬ 
цівок. При М. рухи строго локалі¬ 
зовані стосовно до того чи іншого 
суглоба або групи м’язів. У меха- 
нотерапевтич. апаратах можна змі¬ 
нювати навантаження на суглоб, 
швидкість ритмічних рухів. Апа¬ 
рати для активних рухів приво¬ 
дяться в дію самим хворим, для па¬ 
сивних — електроенергією. Через 
обмеженість місцевого діяння М. 
застосовують у лікувальній фізич¬ 
ній культурі як додатковий метод. 
Основоположником М. був швед, 
лікар Г. Цандер. 
МЕХАНОТР(ЗН [від грец. цлхст- 
кос; — механічний і (елек)трон] 
— електронний електровакуум¬ 
ний прилад, в якому електрич¬ 
ний струм змінюється внаслі¬ 
док механічного переміщення од¬ 
ного або кількох електродів. М. 
бувають найчастіше з двома, рід¬ 
ше — з трьома або чотирма елект¬ 
родами. Осн. частинами найпро¬ 
стішого М. (мал.) є нерухомий 
катод і рухомий анод. В ньому під 
впливом зовнішньої сили (напр., 
переміщень, зусиль, тиску), що діє 
на анод, змінюється електр. поле 
між електродами і, отже, сила 
анодного струму. М. дають змогу 
перетворювати мех. величини на 
електр. сигнали. Використовують 
їх гол. чин. як датчики (перетворю¬ 
вачі) у вимірювальній техніці. 
МЕХАНОХІМІЯ ПОЛІМЕРІВ — 
розділ науки про полімери, по¬ 
в’язаний з вивченням хімічних 
перетворень у полімерних тілах 

під дією механічних сил. Енергія 
мех. діяння на полімерні матеріа¬ 
ли при їхній переї обці виявляється 
достатньою для розриву хім. зв’яз¬ 
ків у макромолекулах. Механохім. 
перетворення використовують для 
спрямованого змінювання власти¬ 
востей полімерів (пластифікація 
каучуків), одержання нових полі¬ 
мерних матеріалів (удароміцні по¬ 
лістирол і полівінілхлорид) тощо. 
мЕхелен, Малін — місто на Пн. 
Бельгії. Розташований на р. Діль. 
Вузол залізниць, річковий порт. 
65,2 тис. ж. (1975). Найрозвинуті¬ 
ші текст, пром-сть, килимарство 
і старовинне вироби, мережив. 
Трансп. машинобудування і мета¬ 
лообробка. Підприємства хім., меб¬ 
левої і харч, пром-сті. Міський 
музей. Архіт. пам’ятки 13—16 ст. 
МЕХІКО — столиця Мексіки, гол. 
політ., екон. і культур, центр краї¬ 
ни. Розташований в центр, частині 
Мексіканського нагір’я на вис. 
2240 м над р. м. Вузол з-ць і авто- 
моб. шляхів, аеропорт міжнар. 
значення. 11 млн. ж. (1975, з пе¬ 
редмістями). Засн. іспанськими за¬ 
войовниками 1521 на місці зруй¬ 
нованого м. Теночтітлана. Став 
столицею колонії Нова Іспанія. 
В 1624 і 1692 тут відбулися нар. 
повстання проти ісп. колонізаторів. 
З 28. IX 1821 — столиця незалежної 
Мексіки. Під час американо-мексі- 
канської війни 1846—48 окуповане 
військами США (1847—48), в пе¬ 
ріод мексіканської експедиції 1861 
—67 — франц. військами (1863— 
67) . З 20 ст. М.— найважливіший 
екон., політ, і культур, центр Мек¬ 
сіки. В пром-сті особливого роз¬ 
витку набули автоскладання, елек- 
тротех., хім., текст., харчосмакова 
галузі. Розвинуті металургія, пере¬ 
робка нафти і газу. Підприємства 
швейної, взут., поліграф., фарм. 
пром-сті. М.— один з найбільших 
торг, і банк, центрів Латинської 
Америки. Нац. автономний, Жіно¬ 
чий та ін. ун-ти, Нац. політех. ін-т, 
Вища школа інженерів, Школа 
театр, мистецтва при Нац. ін-ті 
мистецтв, Нац. школи с. г., історії 
та антропології, медицини і охо¬ 
рони здоров’я та ін. навч. заклади. 
Нац. академія наук, Мекс. ака¬ 
демія історії, Нац. академія ме¬ 
дицини та ін. наук, установи. Нац. 
б-ка, б-ка Нац. академії наук та 
ін. 13 музеїв, серед них Нац. музей 
історії, Нац. музей антропології; 
Галерея сучас. і стародавнього 
мистецтва, музей мекс. флори і 
фауни та ін. Театри. 
Архіт. пам’ятки: кафедральний со¬ 
бор (1563—1667), бароккові церк¬ 
ва Саграрі о Метрополітано (1749— 
68) і Нац. палац (1692—99), госпі¬ 
таль Хесус Насарено (1524—35), 
численні монастирі 17 ст.; базилі- 

МЕХІКО 

Меч-риба. 

Мехіко. В центрі міста. 
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МЕХМЕД II 

Меценат. Дувр- Париж. 

І. І. Мечников. 

Б. В. Мешкіс. 

Мечеть Джума-Джамі 
в Євпаторії. 1552. 

ка Нуестра Сеньйора деГуадалупе 
(1695—1709), Гірнича школа (1797 
—1813). Серед споруд 20 ст.: Па¬ 
лац красних мист. (1904—34, арх. 
А. Боарі), М-во охорони здоров’я 
(1926—29, арх. К. Обрегон Сан- 
тасілья), Нац. консерваторія (1945, 
арх. М. Пані), Університетське мі¬ 
стечко (1949—54, арх. Пані, Е. 
дель Мораль і К. Ласо), Палац 
спорту (1968, арх. Ф. Кандела). 
Пам’ятник революції (1933—38). 
мехмЄд II аль-Фатіх (Завойов¬ 
ник) [ЗО.ІІІ 1432, Едірне — З.ІУ 
(або З.У) 1481, Ункяр-Каїрі] — 
султан Османської імперії 1444 і 
1451—81. Проводив завойовницьку 
політику в Малій Азії і на Балка¬ 
нах. За його правління було заво¬ 
йовано Константинополь (1453), 
що поклало край існуванню Візан¬ 
тії, Сербію (1459), Морею (1460), 
Трапезуй дську імперію (1461), 
Боснію (1463), Албанію (1479). 
Кримське ханство 1475 та Валахія 
1476 визнали свою залежність від 
Османської імперії. Після вста¬ 
новлення тур. панування в районі 
Чорного м. почалися спустошли¬ 
ві напади тур.-тат. феодалів на 
У країну. 
МЕХМСД IV (1642—92) — султан 
Османської імперії' 1648—87. До¬ 
магався згоди Б. Хмельницького на 
визнання Україною зверхності Ос¬ 
манської імперії. Проте Б. Хмель¬ 
ницький ухилився від конкретних 
зобов’язань і добився допомоги 
укр. сел.-козац. війську з боку тур. 
васала — Кримського ханства. В 
1669 уряд М. IV уклав угоду з 
П. Дорошенком про перехід Право¬ 
бережної У країни під владу Осман¬ 
ської імперії. Внаслідок війни 
1672—76, яку М. IV вів проти 
Польщі, за Бучацьким мирним до¬ 
говором 1672 і Журавненським 
мирним договором 1676 до Ос¬ 
манської імперії відійшло Поділля, 
а під владу П. Дорошенка — 
Брацлавщина і Пд. Київщина. Під¬ 
тримуючи 1677—81 Ю. Хмельниць¬ 
кого, уряд М. IV вів війну проти 
Рос. д-ви за Лівобережну Україну 
(див. Чигиринські походи 1677 і 
1678), яка закінчилася укладенням 
Бахчисарайського мирного догово¬ 
ру 1681. М. IV 1687 усунули 
від влади яничари. 
МЕХСЗВСЬКИЙ Матвій — див. 
Маи/ей з Мехова. 
МЕЦ — місто на Пн. Сх. Франції, 
адм. ц. департаменту Мозель. 
Один з осн. пром. центрів Лотарін- 
гії. Порт на р. Мозелі. Вузол з-ць 
і автомоб. шляхів. 111,9 тис. ж. 
(1975). Розвинуті машинобудуван¬ 
ня, хім., швейна, взут. і харч, 
пром-сть. Поблизу М. добування 
та виплавка заліз, руди. 
мецарЄнц (справж. прізв.— 
Мецатурян) Місак (січень 1886, 
с. Бінкян Харбертської обл., Ту¬ 
реччина— 5.VII 1908, Константино¬ 
поль) — вірм. поет. Друкуватися 
почав 1903. Автор зб. віршів «Рай¬ 
дуга», «Нові пісні» (обидві — 
1907), де оспівував кохання, при¬ 
роду. Деякі твори пройняті скор¬ 
ботними роздумами про долю вірм. 
народу, який знемагав під султан¬ 
ським ігом. 
МЕЦЕНАТ Гай Цільній (Саіиз 
Сіїпіиз Маесепаз; н. між 74 і 64 — 
п. 8 до н. е.) — сподвижник імп. 
Августа. Не обіймаючи держ. по¬ 
сад, виконував важливі політ., 

дипломатичні та приватні дору¬ 
чення імператора. Протегував пое¬ 
там (Вергілію, Горацію та ін.), 
що зробило його ім’я прозивним. 
М£ЦЦО-СОПРАнО (італ. тегго- 
зоргапо, ВІД ШЄ220 — середній) — 
жіночий голос, середній між соп¬ 
рано і контральто. Розрізняють 
високе М.-с., близьке до сопрано, і 
низьке, що наближається до конт¬ 
ральто. Особливо повно звучить у 
серед, регістрі. Діапазон: ля, сі бе¬ 
моль малої — ля, сі бемоль дру¬ 
гої октави. В хорі виконує партію 
альта. 
мЄццо-тйнто (від Італ. ШЄ2- 

20 — середній і Ііпіо — пофарбова¬ 
ний), «чорна манера» — один з ви¬ 
дів заглибленої гравюри на металі. 
Виконується на мідній полірованій 
платівці, яка за допомогою спец, 
інструментів покривається багать¬ 
ма заглибленнями, завдяки чому її 
поверхня стає густозернистою і на¬ 
стільки темною, що дає у відбитку 
рівне чорне оксамитове тло. В міс¬ 
цях, які відповідають світлим час¬ 
тинам малюнку, платівку вишкря¬ 
бують і вигладжують, створюючи 
поступові переходи від тіні до 
світла. Техніку М.-т. винайдено в 
серед. 17 ст.; у 18 — на поч. 19 ст. 
вона поширилася в Англії і Фран¬ 
ції, а також у Росії та на Україні 
(А. Козачківський). Серед ра¬ 
дянських митців ряд творів у тех¬ 
ніці М.-т. виконали І. Соколов, 
В. Касіян. 
МЕЧ — вид холодної зброї, яку 
застосовували в давнину і в період 
середньовіччя в піхоті та кінноті. 
Являв собою прямий клинок з 
держаком, що відділявся від клин¬ 
ка перехрестям і закінчувався на- 
вершям. Поява бронзових М. на¬ 
лежить до серед. 2-го тис. до н. е., 
залізних — до поч. 1-го тис. до н. е. 
В 10 ст. на Русі був поширений М. 
завдовжки до 105 см з однолезовим 
клинком і загостреним кінцем. 
У 16 ст. у зв’язку з застосуванням 
вогнепальної зброї М. в піхоті вий¬ 
шов з ужитку, а в кінноті був замі¬ 
нений шаблею або палагиом. Іл. 
див. до ст. Київська Русь. 
МЕЧЕТЬ (від араб, масджід — 
місце поклоніння) — культова спо¬ 
руда, храм у мусульман. Бувають 
різноманітні типи, найпоширеніші 
— т. з. дворовий тип (відкритий 
прямокутний двір, обнесений сті¬ 
нами й галереями) і тип купольної 
споруди. Поряд з М. звичайно 
будують мінарет. Серед М. бага¬ 
то пам’яток архітектури: М. у 
Кордові (8—10 ст.), в Ісфагані 
(11 ст.), Бібі-ханим у Самарканді 
(1399—1404), Калян у Бухарі 
(1514), Джума-Джамі в Євпаторії 
(1552, арх. X. Сінан). 
МЕЧГЄВ Кязим Беккійович (жов¬ 
тень 1859, аул Шикі, тепер у’Каб.- 
Балк. АРСР — 25. III 1945, побли¬ 
зу м. Талди-Курган Каз. РСР) — 
балкарський рад. поет. Зачина¬ 
тель оалкарської літератури. Літ. 
діяльність почав 1890. Писав про 
безправне життя трудового балк. 
народу, його прагнення до свобо¬ 
ди (поеми «Поранений тур», 1907, 
«Бузжигіт», 1910). М. оспівував 
перемогу Великої Жовтн. соціаліс- 
тич. революції, нове соціалістич¬ 
не життя (зб. «Мені сезюм», 1939). 
М. високо цінив поезію Т. Шев¬ 
ченка, особисто був знайомий з 
Марком Вовчком. На батьківщині 

поета (в с. Бабугент) встановлено 
йому пам’ятник. 
МІьЧНИКОВ Ілля Ілліч [3(15). 
V 1845, с. Іванівка, тепер Куп’ян- 
ського р-ну Харківської обл.— 
2 (15).VII 1916, Париж] — рос. і 
укр. біолог, один з основополож¬ 
ників ембріології, порівняльної па¬ 
тології, імунології і мікробіології. 
Почесний член Петерб. АН (з 1902). 
Закінчив Харків, ун-т (1864). У 
1864—67 спеціалізувався в Німеч¬ 
чині та Італії, де вивчав ембріоло¬ 
гію безхребетних тварин. В 1867 М. 
захистив магістерську, 1868 — 
докторську дисертації. З 1867 М.— 
доцент, 1870—82 —професор зооло¬ 
гії і порівняльної анатомії Ново¬ 
російського ун-ту в Одесі. У 1886 
М. (разом з М. Ф. Гамаліею) за¬ 
снував в Одесі першу в Росії бакте¬ 
ріологічну станцію (тепер Вірусоло¬ 
гії і епідеміології одеський науко¬ 
во-дослідний інститут). М. ство¬ 
рив першу рос. школу мікробіоло¬ 
гів, імунологів і патологів. У 1887, 
на запрошення Л. Постера, М. пе¬ 
реїхав до Парижа, де організував 
лабораторію при Пастерівському 
ін-ті, якою завідував до самої смер¬ 
ті. М. установив спільні закономір¬ 
ності в розвитку хребетних і безхре¬ 
бетних тварин, запропонував тео¬ 
рію походження багатоклітинних 
організмів (див. Фагоцители тео¬ 
рія). Відкрив явище фагоцитозу 
(1882), за що йому було присудже¬ 
но Нобелівську премію (1908). М. 
приділяв велику увагу розробці 
проблем імунітету, запалення, 
довголіття, вивченню інфекцій¬ 
них хвороб (холери, черевного 
тифу, сифілісу, туберкульозу). За 
світоглядом М. був переконаним 
матеріалістом і послідовним дар¬ 
віністом. 
Те.: Лекції з порівняльної патології 
запалення... X.— К., 1932; Академи- 
ческое собрание сочинений, т. 1—16. 
М., 1955-64. 

МЕЧНИКОВ Лев Ілліч [18 (ЗО). V 
1838, Петербург — 18 (ЗО).VI 1888, 
Невшатель, Швейцарія]—вітчизня¬ 
ний географ і соціолог. Брат І. І. 
Мечникова. Навчався в Харків, 
ун-ті, з якого 1856 був виключений 
за участь у революц. студентському 
русі, згодом — у Петерб. ун-ті і 
петерб. Академії мистецтв. У 1860 
вступив добровольцем у загін Дж. 
Гарібальді, брав участь у нац.- 
визвольній боротьбі італ. народу. 
Був у дружніх стосунках з О. І. 
Герценом, співробітничав у <Коло- 
коле». В 1874—76 читав лекції з 
рос. мови в Токійському ун-ті. 
3 1876 допомагав Е. Реклю в 
створенні праці «Всесвітня геогра¬ 
фія. Земля і люди». З 1883 — про¬ 
фесор Невшательської академії 
(Швейцарія). В 1889 було видано 
осн. працю М. «Цивілізація та ве¬ 
ликі історичні ріки». М.— пред¬ 
ставник географічної школи в со¬ 
ціології, зокрема намагався до¬ 
вести вирішальну роль у розвитку 
істор. цивілізацій рік, морів та 
океанів. 
МЕЧОНбСЦІ, орден мечоносців 
— нім. католицький духовно-ли¬ 
царський орден. Офіційна назва — 
«Брати воїнства Христового». Засн. 
1202 при підтримці папи римського 
Інокентія III для загарбання Сх. 
Прибалтики. Члени ордену М. но¬ 
сили білий плащ з зображенням 
червоного меча і хреста (звідси 
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назва). На поч. 13 ст. здійснили 
хрестові походи проти прибалтій¬ 
ських народів. М. вторглися на 
територію Полоцького князівства й 
почали загрожувати Новгороду й 
Пскову. В 1234 побл. Дерпта (су- 
час. Тарту) війська новгородського 
князя Ярослава Всеволодовича, 
а 1236 біля Сауле (сучас. Шауляй) 
литовці розгромили М. Залишки 
ордену 1237 злилися з Тевтонським 
орденом. Відгалуженням Тевтон¬ 
ського ордену в Прибалтиці став 
Лівонський орден. 
МЕЧОХВбСТИ (ХірЬозига) — 
ряд членистоногих тварин класу 
меростомових. Тіло (довж. до 90 
см) сплющене у спинно-черевному 
напрямі, вкрите панциром. У ря¬ 
ді — З сучас. роди з 5 видами, по¬ 
ширені гол. чин. біля Атлантичних 
узбереж Центр, і Пн. Америки, 
Пд.-Сх. Азії. Живуть у прибереж¬ 
ній зоні на піщаному дні, часто 
закопуються у грунт. Живляться 
молюсками і рослинами. Розділь¬ 
ностатеві. Розвиток з метамор¬ 
фозом. Личинка нагадує трилобі¬ 
тів. Викопні рештки М. відомі 
з кембрію. 
МЕЧ-РЙБА (ХірЬіаз ^Іасііиз) — 
єдиний сучасний представник ро¬ 
дини меч-риб ряду окунеподібних. 
Тіло голе, довж. до 4 м, жива маса 
бл. 500 кг, черевних плавців немає. 
Верхня щелепа витягнута в довгий 
мечовидний відросток (звідси й 
назва риби), що ним М.-р. ура¬ 
жає здобич, якою живиться, в т. ч. 
кальмарів, тунців і акул. Нерест 
влітку, ікра пелагічна (плаваюча). 
М.-р. веде переважно поодинокий 
спосіб життя. Поширена в усіх 
океанах, найбільше в тропічних. В 
СРСР зрідка запливає в Японське, 
Чорне, Балтійське і Баренцове мо¬ 
ря. Об’єкт промислу. Іл. с. 487. 
М£ШКІС Броніслав Вікторович 
(н. 21.VIII 1928, с. Тетерено, тепер 
Круглянського р-ну Могильовської 
обл. БРСР) — укр. рад. режисер, 
народний артист УРСР (з 1980). 
Член КПРС з 1957. Закінчив театр, 
студію при Львів, укр. драм, театрі 
ім. М. Заньковецької (1948) та 
Київ, ін-т театр, мистецтва (1958). 
Працював у Дніпроп. рос. драм, 
театрі ім. М. Горького (1958—61), 
Одес. рос. драм, театрі ім. А. Іва¬ 
нова (1964—66), Київ. укр. драм, 
театрі ім. І. Франка (1968—71), 
Харків, укр. драм, театрі ім. 
Т. Шевченка (1971—74), 1961 — 
63 — режисер, з 1974 — гол. ре¬ 
жисер Одес. укр. драм, театру 
ім. Жовтневої революції. Вистави: 
«Для домашнього вогнища» Фран¬ 
ка, «Безталанна» Карпенка-Каро- 
го, «97» М. Куліша, «Ярослав 
Мудрий» Кочерги, «Калиновий гай» 
Корнійчука, «Тил» Зарудного та 
ін. Викладав у навч. закладах 
Дніпропетровська, Києва, Харко¬ 
ва, з 1974—в оперній студії Одесь¬ 
кої консерваторії ім. А. Нежда- 
нової. 
МЕШКО І (Міезгко), Мечислав І 
(р. н. невід.— п. 25.V 992) — 
перший історично вірогідний польс. 
князь (бл. 960—992) з династії 
Пястів. За правління М. І поча¬ 
лося складання польс. д-ви. М. І 
воював проти лютичів (967) за 
Помор’я, проти Чехії (990) за 
Сілезію і Малу Польщу. Прагнув 
до ослаблення «Священної Рим¬ 
ської імперії», підтримуючи в ній 

опозиційні сили. В 966 запровадив 
християнство (за латинським 
зразком). 
МЕШТЕРГАЗІ (МезіегЬагі) Лайош 
(З.ІІІ 1916, Кішпешт — 4.VI 1979, 
Будапешт) — угор. письменник. 
Член Угор. соціалістичної робітн. 
партії з 1943. Перші збірки опо¬ 
відань — «Без чудес» (1951), «Вір¬ 
ність» (1952). У трилогії «Свідчен¬ 
ня» (1955—56) показав повалення 
фашист, режиму в Угорщині й 
становлення нар.-демократичної 
влади. Роман «За кілька кроків 
кордон» (1958) — про події 1919 і 
революц. солідарність трудящих. 
Автор п’єси «Люди з Будапешта» 
(1958) тощо. В романі «Загадка 
Прометея» (1973) порушив акту¬ 
альні філос. проблеми сучасності, 
проголошував принципи гуманізму 
й демократії. 
Те.: Укр. перек л.— За кілька 
кроків кордон. Ужгород, 1960; Рос. 
перек л.— На озере Ферте. М., 
1961; Пора невинности. М., 1980; 
Избранное. М.. 1977; Одиннадцатая 
заповедь. М., 1978. К. О. Шахова. 

МЕШТРОВИЧ (Мєзігоуіс) Іван 
(15.VIII 1883, Врполе — 16.1 1962, 
Саут-Бенд, США) — хорватський 
скульптор. У 1901—04 навчався в 
віденській АМ. З 1947 жив у США. 
М.—автор скульптури для нездійс¬ 
неного храму в пам’ять битви на 
Косовому полі (на Пд. Сербії) 
1389 (1907—12), пам’ятника Неві¬ 
домому солдату на горі Авала по¬ 
близу Белграда (1934—38); стан¬ 
кових творів «Моя мати» (1909), 
«Псіхея» (1927) та ін. У Спліті є 
галерея М., в Загребі —будинок- 
музей скульптора. У 1980 твори 
М. експонувалися в Києві. 
Літ.: Тупицьін И. К. Йван Мештро- 
вич. М., 1967. 
МЕШХЕД — місто на Пн. Сх. 
Ірану, адм. ц. остану Хорасан. За¬ 
лізнична станція, вузол автомоб. 
шляхів. 670,2 тис. ж. (1976). Під¬ 
приємства металообр., буд. мате¬ 
ріалів, текст., шкіряно-взут., харч, 
пром-сті. Кустарні промисли (ки¬ 
лимарство, обробка коштовного ка¬ 
міння). Ун-т. Б-ка (стародавні 
книжки і рукописи). Священне міс¬ 
то шиїтів (див. Шиїзм). Серед 
архіт. пам’яток — Гаухар-шад 
(1451), мечеть-мавзолей Імама Рези 
(1602) — місце паломництва му- 
сульман-шиїтів та ін. Поблизу 
М.— гробниця поета Фірдоусі. М. 
уперше згадується у 10 ст. 
МЕЩЕРСЬКА Ганна Юхимівна 
(справж. прізв.— Пащенко; 1.УІ 
1876, Київ — І.IV 1951, Одеса) — 
укр. рад. актриса, нар. арт. УРСР 
(з 1946). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1941. Сценічну діяльність 
почала 1895 в Черкасах. У 1919— 
21 грала у фронтових театрах, по¬ 
тім — у театрах Києва, Харкова, 
Полтави, Дніпропетровська. В 1927 
—51 — у Одес. укр. драм, театрі 
ім. Жовтневої революції. Ролі: 
Шкандибиха («Лимерівна» П. Мир¬ 
ного), Ганна («Безталанна» Кар- 
пенка-Карого), Орина («97» М. 
Куліша), Васса Желєзнова (одно¬ 
йменна п’єса Горького), фру Аль- 
вінг («Примари» Ібсена). Нагород¬ 
жена орденом «Знак Пошани». 
МЕЩЕРСЬКИЙ Іван Всеволодо¬ 
вич [29.VII (10.VIII) 1859, Архан¬ 
гельськ — 7.1 1935, Ленінград] — 
рос. рад. вчений у галузі механіки. 
Закінчив (1882) Петерб. ун-т, ви¬ 
кладав (з 1890) у ньому. З 1902 — 

професор Петерб. (потім Ленінгр.) 
політех. ін-ту. Осн. праці в галузі 
теоретичної і прикладної механіки, 
зокрема механіки тіла змінної 
маси. Дослідження М. стали наук, 
основою для розв’язання багатьох 
проблем реактивної техніки, небес¬ 
ної механіки, ракето динаміки та 
ін. Автор «Збірника задач з тео¬ 
ретичної механіки» (1911), який 
неодноразово перевидавався в 
СРСР і за кордоном. 
МЕІЦЕРЯКбВ Микола Леонідо¬ 
вич [25.11 (9.III) 1865, м. Зарайськ, 
тепер Моск. обл.— З.ІУ 1942, Ка¬ 
зань] — учасник революц. руху в 
Росії, діяч рад. преси, чл.-кор. АН 
СРСР (з 1939). Член Комуністич¬ 
ної партії з 1901. Н. в сім’ї агро¬ 
нома. Навчався в Петерб. техноло¬ 
гія. ін-ті, брав участь у гуртках 
«Народної воліь. В 1893 емігру¬ 
вав до Бельгії, закінчив техноло¬ 
гічний ф-т Льєжського ун-ту. З 
1894 став марксистом, 1901 — член 
Закордонної ліги російської рево¬ 
люційної соціал-демократії. В 1902 
— агент <Искрьі> в Москві, член 
Моск. к-ту РСДРП. В 1906 — член 
Моск. окружного к-ту РСДРП, 
Моск. обл. бюро партії. Не раз за¬ 
знавав арештів, двічі був на заслан¬ 
ні. В 1917 — член Красноярського 
к-ту РСДРП(б), потім — голова 
Моск. губ. Ради робітн. депутатів, 
член губкому партії. В 1918—24 — 
член редколегії «Правди», нарком- 
земсправ УРСР (1919), потім — 
голова редколегії, зав. Держви- 
давом. У 1924—27 — заст. гол. 
редактора БСЗ. В 1927—38 — гол. 
редактор 1-го і 2-го видання 
Малой Советской Знциклопедии. 
На III з’їзді КП(б)У обраний чле¬ 
ном ЦК. 
МЕЩЕРСЬКА НИЗОВИНА, Ме- 
щора — низовинна рівнина в межах 
Моск., Рязан. і Влад, областей 
РРФСР. Розташована між річ¬ 
ками Москвою, Окою, Колп’ю, 
Су дог дою та Клязьмою. Пере¬ 
важні висоти до 100 м, місцями 
горби заввишки понад 150 м. Родо¬ 
вища торфу. Багато озер (Шатур- 
ські та ін.), боліт. Поширені мі¬ 
шані ліси, соснові бори, по доли¬ 
нах річок — луки. Відзначається 
мальовничими краєвидами. 
«МЕТАЛЛОФЙЗИКА» — науко¬ 
во-теоретичний журнал, орган Від¬ 
ділення фізики Академії наук 
УРСР. Засн. 1979. Публікує огля¬ 
дові й оригінальні статті, які міс¬ 
тять результати теор. та експери¬ 
ментальних досліджень у галузі 
фізики металів, за такою рубрика¬ 
цією: теорія твердого тіла, елект¬ 
ронна структура металів і сплавів, 
фізика міцності і пластичності, 
фазові перетворення, фізика по¬ 
верхні, фізика металевих плівок, 
аморфні й рідкі метали. Має роз¬ 
діли інформації, хроніки та бібліо¬ 
графії. Виходить 6 раз на рік у 
Києві. В. Н. Гріднєе. 
МЄХбВИЧ Франц Іванович (1786, 
Волинь — 1852) — укр. архітек¬ 
тор. Навчався у Кременецькому по¬ 
вітовому училищі, Волинській гім¬ 
назії та у політех. школі в Парижі. 
В 1834—39 — професор Київсько¬ 
го ун-ту. Укріпив Золоті ворота, 
будував Олександрівський костьол 
(тепер будинок планетарію), обид¬ 
ва — в Києві, палац і гімназію в 
Немирові, всі — 30-і рр. 19 ст. 
Автор наукових праць. 

мєхович 

Г. Ю. Мещерська. 

І. Мештрович. Жінка 
з дитиною. Бронза. 
1917. Галерея Мештро- 
вича в Спліті. 

2 

Мечохвіст Ілтиіиз 
роїурЬетиз (/ — вигляд 
зверху; 2 — вигляд з 
черевного боку) 
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І. І. Мєщанинов. 

В. О. Мизников. 

М. Д. Микитей. 

В. В. Микита. Ягнятко. 
1969. 

МЄШКдВ Юрій Якович (н. З.У 
1932, Запоріжжя) — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі фізичного метало¬ 
знавства, доктор тех. наук (з 1973). 
Член КПРС з 1952. Після закін¬ 
чення (1955) Київ, політех. ін-ту 
працював на Південному машино- 
буд. заводі (Дніпропетровськ). З 
1957 — в Ін-ті металофізики АН 
УРСР. Осн. дослідження—в галузі 
фазових і структурних перетво 
рень у сталях при швидкому нагрі¬ 
ванні; фіз. природи зміцнення ста¬ 
лей при швидкісному нагріванні і 
холодному пластичному деформу¬ 
ванні; фізики руйнування сталей у 
складному напруженому стані. 
Держ. премія УРСР, 1974. 
МЄЩАНЙНОВ Іван Іванович 
124.XI (6.ХІІ) 1883, Уфа—16.1 
1967, Ленінград] — рос. рад. мово¬ 
знавець і археолог, акад. АН СРСР 
(з 1932), Герой Соціалістичної 
Праці (1945). Закінчив Петерб. 
ун-т (1907) і Археол. ін-т (1910). 
Директор Ін-ту антропології, архео¬ 
логії й етнографії АН СРСР 
(1933—37), Ін-ту мови й мислення 
(1935—50), акад.-секретар Відді¬ 
лення л-ри й мови АН СРСР 
(1934—50). Провадив археол. роз¬ 
копки в Пн. Причорномор’ї і За¬ 
кавказзі (20-і — поч. 30-х рр.). 
Досліджував урартську мову та ін. 
мертві мови Кавказу й Малої 
Азії («Халдознавство», 1927; «Мо¬ 
ва ванського клинопису», 1935). 
Загальнолінгві стичні погляди М. 
виявляють значний вплив М. Я. 
Марра. Розробляв теорію стадіаль¬ 
ного розвитку мов, теорію понят¬ 
тєвих категорій і синтаксичну ти¬ 
пологію мов, заг. теорію речення. 
Значний внесок зробив М. у ви¬ 
вчення безписемних мов народів 
СРСР. Нагороджений двома орде¬ 
нами Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора. Держ. премія 
СРСР, 1943, 1946. 
Те.: Грамматический строй урартско- 
го язьїка, ч. 1—2. М.— Л., 1958 — 62; 
Структура предложения. М.— Л., 
1963; Зргативная конструкция в язьі- 
ках различньїх типов. Л., 1967; Про- 
блемьі развития язьїка. Л., 1975. 

О. С. Мельничук. 
МЖА — річка у Харків. обл. 
УРСР. Див. Мож. 
МИГАЛЬ Тарас Степанович (н. 
19.VII 1920, с. Русів, тепер Сня- 
тинського р-ну Івано-Фр. обл.) — 
укр. рад. письменник, публіцист. 
З 1946 — на журналістській робо¬ 
ті. Літ. діяльність почав 1940. 
Окремими книгами вийшли зб-ки 
оповідань і нарисів «На бистрині» 
(1960), «Зустріч літа» (1963), «Бі¬ 
лий гуцул» (1964), зб-ки памфле¬ 
тів і фейлетонів «Живим і мерт¬ 
вим» (1967), «З-під ганебного стов¬ 
па» (1974). 
Автор циклу романів під загальною 
назвою «Вогонь і чад» («Шинок 
,,Оселедець на ланцюзі“», 1966; 

«Фабрика літаків ,,Дерев’яна пі- 
дошва“», 1970; «Пробуджене мі¬ 
сто», 1976; «Останній пароль», 
1979). Респ. премія ім. Ярослава 
Галана, 1975. 
МИГАЛЬНА перетинка — 
третя повіка у акул, земноводних, 
плазунів, птахів і деяких ссавців. 
Розташована у внутр. куті ока; 
утворена складкою кон'юнктиви; 
виконує захисну функцію. У лю¬ 
дини й мавп М. п. рудиментарна 
(залишилася у вигляді півмісяце- 
вої складки). 

МИГАННЯ — захисний рефлек¬ 
торний акт (див. Рефлекси) у лю¬ 
дини і тварин, що виникає у від¬ 
повідь на подразнення чутливих 
гілочок трійчастого нерва в рогів¬ 
ці або в кон’юнктиві ока, в шкірі 
повік, віях, а також — на світло¬ 
ве подразнення. Здійснюється вна¬ 
слідок скорочення колового м’яза 
ока. Під час М. слізна рідина 
омиває очне яблуко, забезпечуючи 
цим видалення чужорідних тіл. 
МИГДАЛИКИ — вузлоподібні 
скупчення лімфоїдної (сполучної) 
тканини в слизовій оболонці глот¬ 
ки людини і ряду хребетних тва¬ 
рин. Розрізняють М. піднебінні 
(іноді наз. гландами), носоглотко¬ 
вий, язиковий та трубні (біля отво¬ 
рів евстахієвих труб). М. беруть 
участь у захисті організму від хво¬ 
роботворних мікроорганізмів і в 
утворенні імунітету. Див. також 
Ангіна, Тонзиліт. 
МИГДАЛЬ (Атувсіаіиз) — рід 
рослин родини розових. Невеликі 
дерева або кущі. Листки ланцетні 
або лінійно-ланцетні. Квітки оди¬ 
ночні, майже сидячі, білі, рожеві. 
Плід — кістянка. Бл. 40 видів, 
пошир, у Передній, Середній та 
Пд.-Сх. Азії, на Пд. Зх. Північної 
Америки й Пн. Зх. Центр. Амери¬ 
ки, на Пд. Європи. В СРСР — бл. 
20 видів, з них в УРСР — 2. Най¬ 
більше госп. значення має М. зви¬ 
чайний (А. сопипипіз) — дере¬ 
во від 4 до 8 м і більше заввишки. 
Плоди 4—5 см завдовжки, гла¬ 
денькі, дірчасто-ямчасті, стиснуті, 
овальні. Культивують у багатьох 
країнах. В СРСР М. вирощують у 
Молдавії, Криму, Закавказзі, Се¬ 
редній Азії. Розрізняють сорти 
твердошкаралупі і м’якошкаралупі 
з солодким або гірким ядром. У 
культурі переважно сорти М. з 
солодким ядром. У сухому ядрі 
міститься в середньому (у %): не- 
висихаючої олії 35—65; азотистих 
речовин 20—21; вуглеводів 12—13; 
15 мг% вітаміну В та глікозид аміг- 
далін. Плоди М. споживають сві¬ 
жими, використовують у кулінарії, 
кондитерському вироби., медици¬ 
ні; з них добувають мигдалеву 
олію. Макуху використовують у 
косметиці. Деревина йде на сто¬ 
лярні й токарні вироби. 
МИГОТЛЙВА АРИТМГЯ — одна 
з форм порушення серцевого ритму. 
Див. Аритмії серіал. 
МИГОТЛЙВИЙ ЕПІТЕЛІЙ — 
епітеліальна тканина (див. Епіте¬ 
лій) у тварин і людини, клітини 
якої мають війки. 
МИГУЛІН Олексій Олексійович 
[н. 8 (20). IX 1893, с. Дворічний* 
Кут, тепер с-ще Дергачівського р-ну 
Харків, обл.] — укр. рад. зоолог, 
один з організаторів справи захис¬ 
ту рослин на Україні. Закінчив 
Моск. ун-т (1917). У 1925—29-зав. 
Харків, станцією захисту рослин, 
з 1940 — професор Укр. с.-г. акаде¬ 
мії, а 1943—75 — Харків, с.-г. 
ін-ту. М. належить перший моно¬ 
графічний опис ссавців фауни 
України (1938). Праці з пи¬ 
тань мисливського г ва, боротьби з 
шкідниками рослин, фауністики, 
зоогеографії тощо. 
МИ ГУЛЬКО Віктор Васильович 
(н. 11.XII 1924, с. Губник, тепер с-ще 
Тростянецького р-ну Війн, оол.) — 
укр. рад. художник театру й кіно, 
засл. художник УРСР (з 1978). 

Член КПРС з 1949. Навчався в 
Одес. худож. уч-щі (1940—47); 
в ДІКу (Москва, 1947—53). З 1953 
— на Київ, кіностудії худож. філь¬ 
мів. Художник-постановник кіно¬ 
картин: «Над Черемошем» (1954), 
«Іван Франко» (1956), «Олекса 
Довбуш» (1959), «Поштовий роман» 
(1970), «Народжена революцією» 
(1977), «Дощ у чужому місті» (1980, 
два останні — телевізійні) та ін. 
Оформив театр, вистави «У пущі» 
Лесі Українки (1957), «Піднята 
цілина» за М. Шолоховим (1967) 
у Київ. рос. драм, театрі ім. Ле¬ 
сі Українки. 
МИДІЮВСЬКИЙ Ісидор (4.ІІ 
1854, с. Саджавка, тепер Надвір- 
нянського р-ну Івано-Фр. обл.— 
18.VII 1916, Львів) — укр. актор, 
театр, діяч і письменник. У юнаць¬ 
кі роки виступав у Театрі това¬ 
риства <Руська бесіда» у Львові 
(1869—72), працював режисером 
в аматорському театрі в Тернопо¬ 
лі (1890—1910). М.— автор побу¬ 
тових драм та мелодрам: «Ка¬ 
прал Тимко» (1875), «Інвалід» 
(1881), «Нещасна любов» (1885), 
«Наші переселенці» (1897) — всі 
з муз. В. Матюка; ставилися в те¬ 
атрах Галичини. Писав пісні («Рід¬ 
ний край» та ін). П. К. Медведик. 
МИЗЙНЕЦЬ Влас (справж. прізв., 
ім’я та по батькові — Матчук Ва¬ 
силь Володимирович; 8.У 1907, 
с. Запілля, тепер Любомльського 
р-ну Волин. обл.— 11.VIII 1943, 
Любомль) — укр. рад. поет. Член 
КПЗУ з 1926. За активну участь у 
революц. підпіллі був тричі ув’яз¬ 
нений (1929, 1930, 1935). Перші 
вірші надрукував 1928 в журн. 
<Вікна*. Виступав з віршами в 
журн. «Західна Україна*, «Мета¬ 
леві дні*, «Червоний шлях». На 
Рад. Україні опублікував зб. опо¬ 
відань «Виконати» (1932). У своїх 
творах показав революц. боротьбу 
мас, зростання свідомості трудя¬ 
щих. Належав до об’єднання ре¬ 
волюц. письменників Зх. України 
<Горно», був членом Спілки пись¬ 
менників України. Гаряче вітав 
возз’єднання Зх. України з Рад. 
Україною. З вересня 1939 працю¬ 
вав завучем школи в рідному селі. 
В роки Великої Вітчизн. війни 
брав участь у підпільній боротьбі 
проти нім.-фашист, окупантів. За¬ 
катований фашистами. 
Те.: Червона корсетка. К., 1973. 

, М П. Тараненко. 
МИЗНИКОВ Віктор Олександро¬ 
вич [н. 16(29).IX 1911, с. Нове 
Сеславіно, тепер Первомайського 
р-ну Тамбовської обл.] — укр. рад. 
диригент, нар. арт. УРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1941. В 1939 закінчив 
Моск. консерваторію. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. В 1949— 
72 — худож. керівник Ансамблю 
пісні і танцю КВО. З 1973 — спів¬ 
робітник Муз. т-ва УРСР. Нагоро¬ 
джений орденом Червоної Зірки, 
медалями. 
МИЗУНКА, Мізунка — річка в 
Івано-Фр. обл. УРСР, ліва притока 
Свічі (бас. Дністра). Довж. 51 км, 
площа бас. 344 км2. Живлення 
дощове й снігове. Використовують 
для пром. та с.-г. водопостачання. 
микЕшин Михайло Йосипович 
[9 (21).II 1835, с. Платоново Смол, 
губ.— 19 (31).І 1896, Петербург] — 
рос. рисувальник. У 1852—58 нав¬ 
чався в петерб. АМ у Б. Віллеваль- 
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де. За проектами М. групою скуль¬ 
пторів (О. Опекушин, М. Чижов 
та ін.) здійснено пам’ятники: 
<Тисячоліття Росії» в Новгороді 
(відкритий 1862), Катерині II в 
Пегер^уозі (відкритий 1873), Бог¬ 
дану Хмельницькому в Києві 
(1879—88), адміралам В. Корні- 
лову (1895) і П. Нахімову (1898), 
обидва — в Севастополі. М.— ав¬ 
тор іл. до творів Т. Шевченка 
(«Ілюстрований Кобзар' ‘ », вид. 
1896), повістей М. Гоголя (1869— 

М. Й. Микешин. Ескіз деталі проекту 
пам’ятника Богданові Хмельницько¬ 
му в Києві. Туш, перо, олівець. Дер¬ 
жавний музей українського образо¬ 
творчого мистецтва в Києві. 

72), поезій О. Пушкіна та М. Не- 
красова. В 1876—78 М. видавав 
журн. «Пчела», в якому друкував 
свої статті, спогади, малюнки. Був 
У дружніх взаєминах з Т. Шевчен¬ 
ком і залишив про нього спогади. 
Іл. див. також до ст. Київ, т. 5. 
Літ.: Савинов А. Н. Микешин. М., 
1971. , 
МИКИТА Володимир Васильович 
(н. 1 .II 1931, с. Ракошин, тепер 
Мукачівського р-ну Закарп. обл.) 
— укр. рад. живописець, засл. 
художник УРСР (з 1975). В 1947— 
50 навчався в Ужгородському 
ч-щі прикладного мист. в А. Ер- 
елі, Й. Бокшая, Ф. Манайла. 
Твори: «Колгоспний вівчар» (1960), 
«Старий гуцул» (1966), «Моя мам¬ 
ка» (1967), «Дідо-садівник» (1968), 
«Ягнятко» (1969), «Збір картоплі» 
(1970), «Обід у полі» (1971), «Ра¬ 
нок на фермі» (1974), «Добрий 
ранок» (1976) та ін. 
МИКИТЄЙ Марія Дмитрівна (н. 
26.ІІІ 1931, м. Заставна, тепер 
Чернів. обл.) — новатор с.-г. 
вироби., Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1950). Член КПРС з 1955. З 
1948 — ланкова, а з 1965 — голо¬ 
ва колгоспу ім. С. М. Кірова Зас¬ 
тавні вського р-ну Чернівецької 
обл. Делегат XXII з’їзду КПРС 
і XXI з’їзду Компартії України. 
Депутат Верховної Ради УРСР 
4—5-го скликань. Нагороджена 
З орденами Леніна, іншими орде¬ 
нами, медалями. 

Н. Ф. Меньшикова. 
МИКИТЄНКО Іван Кіндратович 
[25.VIII (6.ІХ) 1897, с. Рівне,тепер 
Новоукраїнськ. р-ну Кіровогр. обл. 
— 4.Х 1937, Київ] — укр. рад. 
письменник. Член Комуністич. пар¬ 
тії з 1925. Н. в сел. сім’ї. Навчався 
в Херсон, військово-фельдшер¬ 
ському уч-щі. З поч. 1915 перебу¬ 
вав на фронті. Брав участь у діяль¬ 
ності революц. полкових комітетів. 
З 1922 навчався в Одес. мед. ін-ті 
і водночас брав активну участь у 
літ.-мистецькому житті міста, очо¬ 

лював філію <Гарту>, завідував 
літ. частиною Одес. укр. драм, 
театру. Друкуватися почав 1922. 
В 1926 переїхав до Харкова (тут 
1927 закінчив медичний ін-т) і 
став одним з керівних діячів 
ВУСППу, ВОАППу, з 1934 — 
секретар правління СП України. 
Учасник міжнар. антифашист, кон¬ 
гресів на захист культури 1935 
(в Парижі) та 1937 (в Мадріді), 
член Міжнар. бюро боротьби проти 
фашизму. Був членом ЦВК Укра¬ 
їни (з 1931). Багатогранна й різно¬ 
жанрова худож. і публіцист, твор¬ 
чість М. відзначається тісним зв’я¬ 
зком з життям рад. народу, політ, 
гостротою й актуальністю. Перша 
зб. оповідань «На сонячних гонах» 
(1926) змальовує героїку громадян, 
війни і становлення нового життя 
на селі. Повість «Брати» (1927) 
присвячено темі змички між містом 
і селом. Повість «Вуркагани» 
(1928) і роман «Ранок» (1933, не- 
закінч.) відтворюють процес пере¬ 
виховання безпритульників у тру¬ 
дових комунах. Найяскравіше та¬ 
лант письменника проявився в 
драматургії. Гостроту класової бо¬ 
ротьби на селі М. показав у відомій 
п’єсі «Диктатура» (1929). Пробле¬ 
му формування нової, рад. інтелі¬ 
генції порушено в лірико-роман- 
тичній п’єсі «Кадри» («Світіть нам, 
зорі», 1930). Про героїчні будні пе¬ 
ріоду індустріалізації країни, по¬ 
дії громадянської війни розпо¬ 
відається в п’єсах «Справа честі» 
(1931), «Бастилія божої матері» 
(1933). Досягненням драматурга 
стала лірична комедія «Дівчата на¬ 
шої країни» (пост. 1932) — про ви¬ 
ховну силу робітн. колективу. Са¬ 
тирична комедія «Соло на флейті» 
(1933—36) спрямована, з одного 
боку, проти кар’єризму, міщанства 
і пристосовництва, а з другого — 
проти славолюбства, втрати політ, 
пильності. Остання п’єса М. «Як 
сходило сонце» відтворює боротьбу 
робітників заводу «Арсенал» та 
сел. бідноти за Рад. владу на 
Україні. Кращі п’єси М. відігра¬ 
ли важливу роль у становленні со¬ 
ціалістичного реалізму в укр. рад. 
л-рі. М. належать книги публіцис¬ 
тики «Голуби миру» (1929), «Три¬ 
надцята весна» (1930). В с. Рів¬ 
ному відкрито літ.-меморіальний 
музей письменника. 
Те.: Зібрання творів, т. 1—6. К., 
1964—65; Театральні мрії.— Публіци¬ 
стика.— Листи. К., 1968; Рос. пе¬ 
ре к л.— У тро.—Повести.— Рассказьі. 
М., 1967; Светите, звездьі! М., 1971. 
Літ.: Родько М. Д. Проза Івана Ми- 
китенка. К., 1960; Сонячні гони. Спо¬ 
гади иро І. Микитенка. К., 1967; 
Заєць І. Я. Іван Микитенко. К., 1970; 
Охмат Л. О. Світять театральні зорі. 
К., 1970. М. Д. Родько. 

М ИКЙТІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ 
РТУТІ — скупчення ртутних руд 
у районі м. Горлівки Донец. обл. 
УРСР. Пов’язане з склепінням Гор- 
лівської антикліналі. Пром. ртутні 
руди — у товщах пісковиків серед¬ 
нього карбону (див. Кам'янову¬ 
гільний період і кам'яновугільна 
система). Виділено Чагарницьку, 
Софіївську, Чорнокурганську і 
Бермутську рудні зони. Багато¬ 
ярусне зруденіння має вертикаль¬ 
ний розріз до 2000 м. За структур¬ 
но-морфологічними особливостями 
розрізняють два типи рудних тіл — 
пластовий і жильний. Осн. рудний 

мінерал — кіновар, другорядні — 
антимоніт, арсенопірит, пірит, 
халькопірит, вісмутин, галеніт і 
сфалерит, рідше — реальгар. М. 
р. р. відоме з 1879. Експлуатується 
з 1886. Руду переробляють на Ми- 
китівському ртутному комбіна¬ 
ті. К. О. Суходольський. 
МИКЙТІВСЬКИЙ РТУТНИЙ 
КОМБІНАТ — підприємство ко¬ 
льорової металургії. Розташований 
у м. Горлівці Донец. обл. Збудова¬ 
ний 1886 на базі Микитівського 
родовища ртуті, відомого з 1879. 
В 1908—12 підприємство законсер¬ 
вовано. Під час громадян, війни 
його шахти було затоплено, мета¬ 
лург. з-д зруйновано. Відбудова 
підприємства почалася 1921, ви¬ 
пуск ртуті—1922. В 1934 збудовано 
збагачувальну ф-ку, 1936 — цех ре- 
тортних обертових печей на мета¬ 
лург. з-ді. В 1941 введено в дію пер¬ 
шу трубчасту обертову піч. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
вироби, приміщення зруйнували 
нім.-фашист, загарбники. У після¬ 
воєнні роки комбінат докорінно 
реконструйовано, створено нове 
металург, вироби., стовбур шахти з 
поверхневим комплексом, підвісну 
канатну дорогу тощо. В складі ком¬ 
бінату (1980) — рудник, металург, 
вироби., допоміжні цехи, 3 кар’єри 
по видобуванню ртутних руд. На 
М. р. к. вперше в світі розроб¬ 
лено і впроваджено нову техноло¬ 
гію одержання ртуті високої чис¬ 
тоти з повного механізацією всіх 
процесів та випалювання ртутної 
руди у печах киплячого шару. 
МИКЙТКА Тарас Остапович (н. 
20.III 1939, м. Стрий, Львів, обл.) 
— укр. рад. диригент, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1980). Член КПРС з 
1978. У 1963 закінчив Львів, кон¬ 
серваторію (клас М. Колесси). 
Працював у Львів, театрі опери 
та балету (1963—67), стажувався 
в Київ, театрі опери та балету 
(1967—70). З 1971—у Донец. театрі 
опери та балету (з 1975 — гол. ди¬ 
ригент). Вистави: «Царева нарече¬ 
на» Римського-Корсакова, «Фауст» 
Гуно, «Андре Шеньє» Джордано, 
«Крізь полум’я» Губаренка, «Яро¬ 
слав Мудрий» Мейтуса. 

Т• /. Бгрченко. 

МИКИША 

її К. Микитенко. 

М. В. Микита. 

МИКЙША Михайло Венедикто- 
вич [25.V (6.VI) 1885, Миргород, 
тепер Полтав. обл.— 20.XI 1971, 
Київ] — укр. рад. співак (драма¬ 
тичний тенор) і педагог, нар. арт. 
УРСР (з 1971). Муз. освіту здобув 
у Музично-драматичній школі 
Миколи Лисенка (клас співу О. 
Мишуги, 1904—10). 
Співав у Київській міській опері 
(1910—22; 1919— керівник і дирек¬ 
тор новоствореної укр. <М у зичної 
драми»), Великому театрі СРСР 
(1922—31), Харків. (1931—42), 
Київ. (1942—44) театрах опери та 
балету. З 1937 викладав у Харків., 
з 1944 — Київ, консерваторіях (з 
1946 — професор). М. мав силь¬ 
ний, виразний, широкого діапа¬ 
зону голос, здобув славу вико¬ 
навця гостро драматичних ролей. 
Партії: Андрій («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Петро, Левко («Наталка Полтав¬ 
ка», «Утоплена» Лисенка), Гриш- 
ка Кутерма (.Сказання про Мнгдаль звичайний: 
нбвидимии град Кітеж. Рим- 1 _ гілка 3 ЛИСТками і 
ського-Корсакова), Герман («Пі- плодами; 2 — квітки; 
кова дама» Чайковського), Ірод 3 — плід у розрізі. 
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МИКИША 

М. М. Миклухо 
Маклай. 

(«Саломея» Р. Штрауса), Йонтек 
(«Галька» Монюшка), Радамес 
(«Аїда» Верді)та ін. 
Ге.: Практичні основи вокального 
мистецтва. К., 1971. 
Літ.: Шелюбський М. М. В. Микиша. 
К., 1947; Обухова Н. А. Воспомина* 
ния. Статьи. Материалм. М.. 1970. 

М. І. Головащенко. 
МИКЙША Тарас Михайлович 
(2.ІІ 1913, с. Приймівка, тепер 
Приймівщина Оржицького р-ну 
Полт. обл.— 14.III 1958, Буенос- 
Айрес) — укр. піаніст і компози¬ 
тор. Син М. В. Микиті. В 1933 
закінчив Віденську муз. академію. 
Концертував у країнах Європи. 
З 1947 жив у Буенос-Айресі, де 
вів виконавську й педагогічну ді¬ 
яльність. Автор 6 сонат, «Україн¬ 
ської рапсодії» (1942), «Українсь¬ 
кої фантазії» (1955), «Лірницької 
поеми», концертів — скрипкового, 
для 2-х фортепіано. І. М. Лисенко. 
МИКЛАШЄВСЬКИЙ Йосип 
Михайлович 14 (16).ІУ 1882, Петер¬ 
бург — 2.IX Ї959, Харків] — укр. 
рад. музикознавець, піаніст і педа¬ 
гог. У 1905 закінчив Петерб. ун-т, 
1911 — Київ. муз. уч-ще (клас 
фортепіано В. Пухальського). В 
1913 екстерном склав іспит у Пе¬ 
терб. консерваторії, 1913—18 — 
директор Петрогр. муз. ін-ту. 
В 1919—47 — педагог у мистець¬ 
ких закладах Харкова; з 1951 вик¬ 
ладав у Харків, консерваторії. 
Виступав як піаніст. Автор роман¬ 
сів на тексти О. Пушкіна. 
Те.: Украинская музьїка и Лмсенко. 
«В мире искусства», 1908, № 4; 
О черк деятельности Киевского отде- 
ления императорского Русского музи¬ 
кального общества (1863—1913). К., 
1913; Чайковський у Харкові. «Ра¬ 
дянська музика», 1940, № 3; Музична 
і театральна культура Харкова кін¬ 
ця XVIII — першої половини XIX ст. 
К., 1967. 
МИКЛАШЄВСЬКІ — рос. бурж. 
економісти, брати. 1) І в а н Ми¬ 
колайович М. [1858, Черні¬ 
гівська губ.— З (16).ХІІ 1901, Хар¬ 
ків]. Закінчив Новоросійський ун-т 
в Одесі (1882), викладав у Петров- 
ській с.-г. академії, Моск. ун-ті. 
З 1896 — професор політ, економії 
і статистики Харків, ун-ту. Автор 
праць з історії агр. відносин, осн. 
з них — «Нариси селянського гос¬ 
подарства Малоросії» (1887), «До 
історії господарського побуту Мос¬ 
ковської держави», ч. І—«Засе¬ 
лення і сільське господарство пів¬ 
денної окраїни Росії XVII століття» 
(1894) та ін. В них М. намагався 
пояснити держ. політику екон. 
причинами, критикував кріпосне 
право з ліберальних позицій. 
2) Олександр Микола¬ 
йович М. [8 (20). XII 1864— 
1911]. Приват-доцент Моск. ун-ту, 
з 1896 — професор політ, економії 
Юр’євського (тепер Тартуський) 
ун-ту. Спеціаліст у галузі грош. 
обігу, історії політ, економії; був 
прихильником монометалізму. 
Брав участь у проведенні грош. 
реформи 1897. Поділяв теор. поло¬ 
ження вульгарної бурж. політ, еко¬ 
номії. Переклав рос. мовою праці 
Ф. Кене, А. Тюрго, Д. Рікардо. 
МИКЛУХО-МАКЛАИ (Миклуха 
Маклай) Микола Миколайович 
[5 (17). VII 1846, с. Рождественське, 
тепер Боровицького р-ну Новгород, 
обл.— 2 (14).^ 1888, Петербург] 
— рос. вчений, мандрівник і гро¬ 
мадський діяч. У 1863 вступив до 

Петерб. ун-ту, з якого 1864 його 
було виключено за участь у сту¬ 
дентському русі. Освіту продов¬ 
жував у Гейдельберзькому, Лейп- 
цігському та Ієнському ун-тах 
(останній закінчив 1868). Спеціа¬ 
лізувався спочатку в галузі порів¬ 
няльної анатомії тварин, в наступ¬ 
ні роки — антропології та етногра¬ 
фії. М.-М. вважав людські раси 
спорідненими за своїм походжен¬ 
ням, відкидав існування т. з. ниж¬ 
чих рас. Щоб довести це, вчений 
1870— 86 здійснив 10 мандрівок 
до Нової Гвінеї, Філіппін, Малак¬ 
ки, Австралії, Меланезії, Мікро¬ 
незії. Бл. З років жив серед папуа¬ 
сів Нової Гвінеї (див. Миклухо- 
Маклая берег). М.-М. довів, що 
досліджені ним народи в розумово¬ 
му і моральному відношеннях 
стоять не нижче європейців, а 
їхня відсталість зумовлена істор. 
причинами, насамперед гнітом ко¬ 
лонізаторів. Викриваючи расизм, 
М.-М. активно виступав на захист 
колоніальних народів, зокрема па¬ 
пуасів Нової Гвінеї. Праці М.-М. 
70—80-х рр. присвячені переважно 
питанням життя народів та при¬ 
родним умовам Океанії. Щоден¬ 
ники його подорожей вперше ви¬ 
дані 1923 за ред. Д. М. Анучина. 
Колекції, зібрані М.-М., зберіга¬ 
ються у Музеї антропології та ет¬ 
нографії в Ленінграді. М.-М. не 
раз бував на Україні — приїз¬ 
див на Київщину, досліджу¬ 
вав мор. фауну біля Одеси та на 
Пд. березі Криму. Ім'я М.-М. 
1947 присвоєно Ін-ту етнографії 
АН СРСР. 
Те.: Собрание сочинений. т. 1—5. 
М.— Л., 1950—54. 

миклУхо-маклАя бЄрег — 
частина пн.-сх. узбережжя о. Но¬ 
ва Гвінея. Простягається на схід 
від зат. Астролябія. Довж. 300 км. 
Вкритий тропічними лісами. План¬ 
тації каучуконосів. Названий на 
честь М. М. Миклухо-Маклая, 
який проводив тут дослідження 
1871— 72, 1876—77 і 1883. 
МИКбЛА І Г Микола Павлович 
Романов; 25^1 (6^11) 1796, Цар¬ 
ське Село, тепер м. Пушкін — 
18.11 (2.III) 1855, Петербург] — 
рос. імператор з 1825. Третій син 
Павла І. Вступив на престол, жор¬ 
стоко придушивши повстання де¬ 
кабристів. Царювання М. І при¬ 
пало на період загострення кризи 
феод.-кріпосницької системи; було 
часом найвищого розвитку абсолют¬ 
ної монархії в Росії. Здійснено 
реформу управління державними 
селянами (1838—40), видано закон 
про зобов'язаних селян (1842), 
запроваджено інвентарні правила 
1847—48 тощо. За М. І було вида¬ 
но «Звід законів Російської імпе¬ 
рії». М. І жорстоко розправлявся 
з громад.-політ, рухом, масовими 
нар. виступами. Зазнавали репре¬ 
сій передові люди Росії — О. С. 
Пушкін, М. Ю. Лєрмонтов, В. Г. 
Бєлінський, М. П. Огарьов, П. Я. 
Чаадаєв, Т. Г. Шевченко та ін. 
Було розгромлено революц. орг- 
цію петрашевців, Кирило-Мефо- 
діївське товариство. Придушува¬ 
лися нац.-визвольні рухи, зокрема 
на Кавказі, в Польщі (див. Поль¬ 
ське повстання 1830—31). В зовн. 
політиці М. І прагнув до зміцнення 
політ, і екон. становища Росії в 
бас. Чорного м. і на Балканах (див. 

Російсько-іранські війни 18—19 
століть, Російсько-турецькі вій¬ 
ни 17—19 століть). М. І боров¬ 
ся проти революції в Європі, зо¬ 
крема жорстоко придушив револю¬ 
цію 1848—49 в Угорщині. Поразка 
Росії в Кримській війні 1853—56 
призвела до краху його внутр. і 
зовн. політики. 
МИКбЛА II [Микола Олександ¬ 
рович Романов; 6 (18)^ 1868, 
Царське Село, тепер м. Пушкін — 
17. VII 1918, Єкатеринбург, тепер 
м. Свердловськ] — останній рос. 
імператор [21.Х (2.XI) 1894 — 
2 (15).ІІІ 1917]. Старший син Олек¬ 
сандра III. У внутр. політиці уряд 
М. II шукав шляхи зближення з 
буржуазією (див. Державна дума 
в Росії, Столипінська аграрна ре¬ 
форма). В боротьбі проти революц. 
руху в країні, що дедалі наростав 
(див. Дев'яте січня 1905, Револю¬ 
ція 1905—07 в Росії)у М. II спи¬ 
рався головним чином на армію, 
суди, поліцію. Разом з тим уряд 
М. II вдавався до зубатовщини, 
розпалювання націоналізму й шо¬ 
вінізму (див. <Союз руського на¬ 
роду », <Союз Михаїла Арханге¬ 
ла»). Уряд М. II не визнавав існу¬ 
вання укр. народу і його культури. 
Щоб зміцнити вплив Росії на між- 
нар. арені, ослаблений після по¬ 
разки в російсько-японській війні 
1904—05, царизм зблизився з краї¬ 
нами Антанти, в складі якої всту¬ 
пив у першу світову війну 1914— 
18. Після перемоги Лютневої бур¬ 
жуазно-демократичної революції 
1917 М. II зрікся престолу. 8 (21). 
III 1917 був заарештований і зго¬ 
дом з сім’єю відправлений у То¬ 
больськ, після Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції — до Єкате¬ 
ринбурга. З наближенням до міста 
контрреволюц. військ чехосл. кор¬ 
пусу і білогвардійських загонів 
(див. Чехословацького корпусу за¬ 
колот 1918) за постановою прези¬ 
дії Уральської обласної Ради 
М. II і членів його сім’ї було 
розстріляно. 
МИКбЛА КУЗАНСЬКИЙ (ІЧісо 
Іаиз Сиьапиз), Микола Кребс 
(КгеЬз; 1.VIII 1401, Куза на Мо- 
зелі — 11.VIII 1464, Тоді, Ум- 
брія) — нім. філософ, теолог, уче¬ 
ний, церковно-політ. діяч. Навчав¬ 
ся в Гейдельберзькому та Паду- 
анському ун-тах (1416—23). З 
1448 — кардинал. Від спекуля¬ 
тивної філософії середньовіччя 
(див. Схоластика) М. К. пере¬ 
йшов до натуралістичного пояс¬ 
нення природи і людини. Діалек¬ 
тичні тенденції М. К. вияви¬ 
лися у вченні про «збіг проти¬ 
лежностей», про єдиний і безко¬ 
нечний Всесвіт, про розвиток і рух 
тощо. Всупереч схоластам, М. К. 
вважав джерелом пізнання істи¬ 
ни досвід, обстоював застосування 
експериментальних методів у при¬ 
родознавстві . Визначний вчений 
свого часу, М. К. займався мате¬ 
матикою, астрономією, створив пер¬ 
шу геогр. карту Центр, і Сх. Євро¬ 
пи, запропонував реформу кален¬ 
даря тощо. Попередник М. Копер- 
ника, М. К. твердив, що Земля 
не є центром Всесвіту й подібна до 
ін. планет. Водночас поглядам 
М. К. властиві елементи місти¬ 
цизму. В цілому філософія М. К. 
справила значний вплив на розви¬ 
ток прогресивної думки епохи Від- 
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родження. Осн. твори: ч Вчене не¬ 
знання >, 1440; чПро походження», 
1447, та ін. 
МИКОЛАЄНКО Юлія (справж. 
прізв. — Здерківна; 19.ІІІ 1876, м. 
Теребовля, тепер Терноп. обл.— 
22.IV 1899, там же) — укр. актри¬ 
са. В 1893—99 виступала в Театрі 
товариства чРуська бесіда» у 
Львові. Ролі: Мотря (чСто тисяч» 
Карпенка-Карого), Мотря (чІПель- 
менко-денщик» Квітки-Основ’янен- 
ка), Проня (чЗа двома зайцями» 
Старицького), Маруся (чКам’яна 
душа» Франка), Анночка (чТор- 
гівля перлами» Цеглинського), 
Лізетта (чНад прірвою» Мілле- 
ра). . П. К. Медведик. 
МИКОЛАЇВ — місто, обласний і 
районний центр УРСР. Розташо¬ 
ваний на березі Бузького лиману, 
при злитті рік Пд. Бугу та Інгулу, 
за 50 км від Чорного м. 449 тис. ж. 
(1980). Поділяється на 4 міські 
райони. 
Заснований під час російсько-тур. 
війни 1787—91, коли було 1788 
збудовано верф, що поклало поча¬ 
ток розвиткові міста, яке 1789 
дістало назву Миколаїв. До 1862 
М.— виключно військ, порт. У 
70-х рр. 19 ст. в М. виникли перші 
народницькі гуртки. В 1881—82 
тут діяла народницька військ, 
орг-ція, 1897 в М. було створено 
<Союз миколаївських робітни¬ 
ків», 1898 виникли перші марк¬ 
систські гуртки. Революц. рухом у 
М. керували в той час Г. І. Пет- 
ровський, В. П. Ногін, П. П. Саф- 
ронов та інші. В 1901 с.-д. гуртки 
міста об’єдналися в комітет РСДРП 
[див. Миколаївська організація 
РСДРЩб)). 20.XI (З.ХІІ) 1905 в 
М. виникла Рада робітн. депута¬ 
тів. Під час революції 1905—07 в 
Росії робітники міста — учасники 
Миколаївського лютнево березне¬ 
вого страйку 1905. 13 (26). XII 1905 
на підтримку Грудневого зброй¬ 
ного повстання 1905 у Москві 
був оголошений заг. політ, страйк. 
У місті відбулися Миколаївські 
страйки робітників суднобудів¬ 
ного заводу <Наваль> 1912, 1916. 
Рад. владу встановлено 22.1(4.11) 
1918. В березні відбулося Мико¬ 
лаївське збройне повстання 1918 
проти австро-німецьких окупантів. 
Під час Великої Вітчизняної вій¬ 
ни в період нім.-фашист, окупа¬ 
ції М. (16.VIII 1941 — 28.III 1944) 
в місті діяв підпільний чМикола¬ 
ївський центр*. Під час визволен¬ 
ня міста значну роль відіграла Ми¬ 
колаївська десантна операція 
і944. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1970). 
М.— один із значних пром. цент¬ 
рів Пд. України з високорозвину- 
тим суднобудуванням, що визна¬ 
чає спеціалізацію пром-сті міста і 
має загальносоюзне значення. Всьо¬ 
го у М. працює 250 підприємств 
пром-сті, буд-ва, транспорту та 
зв’язку. Суднобудування пред¬ 
ставлене Чорноморським суднобу¬ 
дівним заводом, миколаївським 
суднобудівним заводом <Океан>, 
Миколаївським суднобудівним за¬ 
водом імені 61 комунара. Серед ін. 
підприємств машинобудування — 
миколаївський завод «Дормашина* 
імені 50-річчя Великого Жовтня; 
маш.-буд. завод підйомно-транс¬ 
портного устаткування; заводи: 
дослідний технологічної оснастки, 

чГідрореммаш», дослідний з-д мас¬ 
тильних систем та ін. Значного роз¬ 
витку набула легка (Миколаївське 
виробниче трикотажне об'єднання 
імені XXV з’їзду КПРС, вироб¬ 
ниче швейне об’єднання, взуттєва і 
швейно-галантерейна ф-ки, шкі¬ 
ряний з-д) та харч, {миколаївський 
парфюмерно-косметичний комбі¬ 
нат чЧервоні вітрила», м’ясо- і 
харч, комбінати, соко-винний, лі¬ 
керо-горілчаний, пивоварний і мол. 
з-ди, кондитерська та макаронна 
ф-ки, хлібозаводи) пром-сть. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів (виробничі 
об’єднання буд. матеріалів і 
ч М и ко лаївзал і зобетон », М и ко л а їв- 
ський завод силікатних стіно¬ 
вих виробів тощо). У 1980 спору¬ 
джено 1-у чергу первістка кольо¬ 
рової металургії на Пд. України — 
Миколаївського глиноземного за¬ 
воду. М.— значний трансп. вузол 
{Миколаївський морський порт 
торговельний, річковий порт, вузол 
залізничних та автомобільних шля¬ 
хів, аеропорт). 
М.— важливий культурний центр 
республіки. В місті — 72 заг.-осв., 
художня, й 9 муз. шкіл (64 тис. 
учнів); 9 серед, спец. навч. зак¬ 
ладів (7 тис. учнів), 15 
профес.-тех. уч-щ (9 тис. учнів); 
у двох вищих навч. закладах — 
Миколаївському кораблебудівно¬ 
му інституті імені адмірала 
С. О. Макарова та Миколаївсько¬ 
му педагогічному інституті імені 
В. Г. Бєлінського, а також філіалі 
Одес. інженерно-буд. ін-ту і на 
ф-ті Київ, ін-ту культури ім. О. Є. 
Корнійчука налічувалося понад 
13 тис. студентів. У М. працюють 
Миколаївська астрономічна обсер¬ 
ваторія (філіал Гол. астр. обсер¬ 
ваторії АН СРСР), проектно-кон¬ 
структорське бюро електрогі драв лі¬ 
ки АН УРСР та ін. наук, установи 
й проектні орг-ції. У місті функціо¬ 
нують 70 масових б-к (фонд — бл. 
4 млн. одиниць зберігання), 29 
клубних закладів, 47 кіноустано¬ 
вок, три театри — Миколаївський 
український театр драми і музич¬ 
ної комедії. Миколаївський росій¬ 
ський драматичний театр імені 
В. П. Чкалова й Миколаївський 
театр ляльок, обласна і народна 
філармонії, музеї — Миколаїв¬ 
ський краєзнавчий музей з трьо¬ 
ма відділами, два з них—у Мико¬ 
лаєві (підпільно-партизан. руху на 
Миколаївщині та Миколаївський 
музей суднобудування і фло¬ 
ту), й Миколаївський художній 
музей імені В. В. Верещагіна. 
Позашкільні заклади: міський Па¬ 
лац піонерів і школярів, станції 
юних техніків і натуралістів, ек¬ 
скурсійно-туристська станція, 5 ди¬ 
тячих спорт, шкіл, дитяча фло¬ 
тилія тощо. Є зоопарк. Виходять 
дві обл. газети — <Південна прав¬ 
да» укр. і рос. мовами (чЮжная 
правда») та чЛенінське плем’я», 
5 багатотираж. газет. Обл. радіо¬ 
мовлення і телебачення. Телецентр. 
В 1790 було складено регулярний 
план міста (арх. 1. Старов, І. 
Князєв і Ф. де Воллан) з прямо¬ 
кутною сіткою вулиць та центр, 
площею на перехресті 2-х гол. магі¬ 
стралей. Архіт. пам’ятки: в стилі 
класицизму — будівлі штабу Гол. 
командира Чорномор. флоту (1793, 
арх. П. Неєлов), обсерваторія Чор¬ 
номорського флоту (1827, арх. 

Вунш; тепер Миколаївська астро¬ 
номічна обсерваторія), Будинок 
офіцерів флоту (1824, арх. Ру- 
лєв); Миколаївська церква (1817), 
яхт-клуб (1904, арх. Роде). Серед 
споруд рад. часу — будинок обко¬ 
му (1954, арх. С. Костенко та М. 
Бабаян), готель чУкраїна» (1958, 
арх. В. Скуратовський), пед. ін-т 
(1966, арх. Г. та В. Скуратовські), 
комплекс будівель — Будинок 
зв’язку, Будинок Спілок, Будинок 
проектних орг-цій (1970, арх. 
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С. Якимович та В. Добровольська), 
Будинок художника (1971, арх. 
Є. Киндяков), Будинок політ, 
освіти (1974, арх. М. Никифоров). 
Пам’ятники: обеліск на честь вої¬ 
нів Червоної Армії, які загину¬ 
ли під час форсування Сиваша 
(1920), борцям за владу Рад (1936, 
скульптори М. Лисенко, Л. Мура- 
він, відновлено 1967), меморіал 
на честь 68 моряків-десантників 
(1946, скульптор О. Ізмалков; 
реконструкція 1974, скульптор Ю. 
Помеєр, арх. О. Душкін, В. і О. 
Попови), В. 1. Леніну (1954, арх. 
Ш. Мітокадзе), Г. І. Петровському, 
І. А. Чигрину, Ф. Е. Дзержинсько- 
му, В. В. Куйбишеву, М. В. Фрун- 
зе, жертвам фашизму (1969, 
скульптор О. Здиховський), Па¬ 
м’ятний знак Ленінському комсо¬ 
молу (1978, скульптор Ю. Маку- 
шин, арх. В. Попов). У М. народи¬ 
лися укр. композитор М. М.Аркас, 
вчений К. І. Константинов, астро¬ 
ном Ф. О. Бредіхін, адмірал С. О. 
Макаров. У М. навчався у гімназії 
болг. письменник А. Константи¬ 
нов. З М. пов’язана революц. 
діяльність М. М. Шверника. 
Літ.: Вьіборньїй П. М. Николаев. 
Одесса, 1979. Е. О. Шорін. 
МИКОЛАЇВ — місто Львів, обл. 
УРСР, райцентр, за 3 км від 
залізничної станції Миколаїв- 
Дністровський. 
Засн. 1570. В 1578 М. дістав маг¬ 
дебурзьке право. Після 1-го поді¬ 
лу Польщі (1772) М. в складі 
Галичини загарбала Австрія Гз 

Миколаїв. 
Радянська вулиця. 

Миколаїв (обласний 
центр). Пам’ятник ра¬ 
дянським воїнам-виз- 
волителям і воїнам- 
землякам. Скульптор 
О. О. Здиховський. 
1972. 
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Миколаївська 
область. 
Музей суднобудування 
і флоту в Миколаєві. 

Миколаївська 
область. 
Будинок технікуму за¬ 
лізничного транспорту 
в Миколаєві. 

Миколаївська область. 
Загальний вигляд Оль- 
шанського цементного 
заводу. 
На Первомайському 
молочноконсервному 
комбінаті. 

1867 — Австро-Угорщина), 1919 — 
бурж.-поміщицька Польща. В 1939 
М. у складі Зх. України возз’єдна¬ 
но з УРСР. УМ.— Миколаївський 
цементно-гірничий комбінат, за¬ 
водоуправління буд. матеріалів, 
спиртовий з-д, швейний і ткацький 
цехи Бориславського швейно-га¬ 
лантерейного виробничого об’єднан¬ 
ня, хлібний та побутового обслу¬ 
говування комбінати. 4 заг.-осв. 
1 музична школи, тех. уч-ще, 2 
лікарні, поліклініка, 2 будинки 
культури, кінотеатр, 3 бібліотеки. 
В М. народилися укр. письменни¬ 
ки У. Кравченко і М. Л. Устия- 
нович, укр. історик л-ри М. М. 
Мочульський. 
МИКОЛАЇВКА — селище місько¬ 
го типу Царичанського р-ну Дні- 
проп. обл. УРСР, на лівому бе¬ 
резі Дніпра, за 12 км від Дніпро- 
дзержинська. 1,8 тис. ж. (1980). 
Восьмирічна школа, фельдшерсь¬ 
ко-акушерський пункт, 2 б-ки. 
Виникла у 2-й пол. 18 ст. 
МИКОЛАЇВКА (до 1901 — Вели¬ 
ке Сіромашине, до 1957 — Козель- 
ське) — селище міського типу Ши¬ 
рокі вського р-ну Дніпроп. обл. 
УРСР. Розташована на р. Інгульці 
(прит. Дніпра), за 8 км від заліз- 
нич. ст. Інгулець. 2,4 тис. ж. (1980). 
У селищі — широкі вські сиророб¬ 
ний з-д та райсільгосптехніка. 
Середня школа, філіал Широків- 
ської муз. школи, мед. амбулато¬ 
рія, Будинок культури, клуб, 
З б-ки. М. виникла у 2-й пол. 19 ст. 
МИКОЛАЇВКА — селище місько¬ 
го типу Донец. обл. УРСР, під¬ 
порядковане Слов’янській міськ¬ 
раді, за 12 км від залізнич. ст. 
Машчормет. 16,5 тис. ж. (1980). 
Слов’янська ДРЕС імені 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, будинок побуту. 5 заг.- 
осв. і музична школи, філіал Сло¬ 
в’янського енергобуд. технікуму, 
профес.-тех. уч-ще; лікарня, полік¬ 
лініка. Палац культури, кінотеатр, 
2 б-ки. М. виникла у 1-й пол. 18 ст. 
МИКОЛАЇВКА — селище місько¬ 
го типу Одес. обл. УРСР, райцентр. 
Розташована на р. Чичиклії (бас. 
Пд. Бугу), за 63 км від залізнич. 
ст. Березівка. 3,7 тис. ж. (1980). 
Засн. наприкінці 18 ст. Рад. владу 
встановлено в кінці січня 1918. 
3 1965 М.— с-ще міськ. типу. У 
селищі — комбікормовий і сиро¬ 
робний з-ди, харч, комбінат, птахо- 
інкубаторна станція, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. З заг.- 
осв. і музична школи, лікарня, 
поліклініка. Будинок культури, 
кінотеатр, 2 бібліотеки. 
МИКОЛАЇВСЬКА астроно 
МЇЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ. Засн. 
1821 як морська астр. обсерваторія 
для забезпечення флоту вивірени¬ 
ми хронометрами й інструментами, 

для проведення гідрографічних ро¬ 
біт, астр. досліджень. З 1912 — 
відділення Пулковської обсервато¬ 
рії (див. Астрономічна обсерва¬ 
торія головна АН СРСР). На М. 
а. о. встановлено пасажний інстру¬ 
мент, вертикальний і меридіанний 
круги, астрограф, апаратура для 
визначення астр. часу і зберігання 
атомної (рівномірної) шкали часу. 
Напрями наук, роботи: складання 
диференціальних і абс. зоряних 
каталогів, визначення точних поло¬ 
жень тіл Сонячної системи, служ¬ 
ба часу. З М. а. о. пов’язана діяль¬ 
ність К. X. Кнорре, І. Є. Кортац- 
ці, Б. П. Остащенка-Кудрявцева 
та ін. Будинок М. а. о. (1827, арх. 
Вунш) є архіт. пам’яткою. 

В. В. Конгн. 
М И КОЛА! ВСЬКА ДЕСАНТНА 
ОПЕРАЦІЯ 1944 — десантна опе¬ 
рація, проведена під час Великої 
Вітчизн. війни з метою сприяння 
рад. військам у визволенні Мико¬ 
лаєва. 55 мор. піхотинців, 2 зв’яз¬ 
ківці, 10 саперів під командуван¬ 
ням старшого лейтенанта К. Ф. 
Ольшанського вночі проти 26.III 
переправилися через Пд. Буг у 
Миколаївський порт, де зайняли 
кругову оборону. За дві доби за¬ 
пеклих боїв рад. десантники відби 
ли 18 атак ворога, знищили майже 
700 фашистів. Відтягнувши на 
себе значні сили противника, де¬ 
сантники допомогли частинам 3-го 
Укр. фронту і Чорномор. флоту 
оволодіти Миколаєвом. Усім 67 
учасникам десанту (з них 55 чол. 
посмертно) і провіднику, місц. 
рибалці А. І. Андрєєву присвоєно 
звання Героя Рад. Союзу. В Мико¬ 
лаєві встановлено пам’ятник учас¬ 
никам М. д. о. (іл. див. до ст. 
Миколаївська область). 
М И КОЛАЇ ВСЬКА О ВЛАСНА 
ПАРТЇЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ — од¬ 
на з обласних організацій Кому¬ 
ністичної партії України, ство¬ 
рена 1937. Перші марксистські 
гуртки і групи виникли на тер. су- 
час. Миколаївської обл. в 80—90-х 
рр. 19 ст. У 1897 був заснований 
<Сспоз миколаївських робітників>, 
в 1901 марксистські гуртки об’єд¬ 
налися в Миколаївський к-т 
РСДРП. В серпні 1903 в Микол, 
к-ті переміг ленінсько-іскрівський 
напрям [ див. Миколаївська органі¬ 
зація РСДРЩб)]. 22.1 (4.II) 1918 
в Миколаєві встановлено Рад. вла¬ 
ду. В період громадян, війни біль¬ 
шовики Миколаївщини очолили 
повстанський рух трудящих проти 
іноземних окупантів та буржуазно- 
націоналістичної контрреволюції. 
Зокрема, вони керували Мико¬ 
лаївським збройним повстан¬ 
ням 1918, микол. залізничника¬ 
ми — учасниками Всеукраїнського 
страйку залізничників 1918, ор¬ 

ганізували Баштанську респуб¬ 
ліку 1919, Висунську республі 
ку 1919 (партизанські райони в ти 
лу денікінських військ). У січні 
1920 Миколаївщину остаточно виз¬ 
волила Червона Армія. Після за¬ 
кінчення громадян, війни трудящі 
Микол, губ. під керівництвом 
парт, орг-цій розгорнули роботу по 
відбудові нар. г-ва. 12—15. V 1920 
відбулася 1-а губ. конференція 
КП(б)У. В зв’язку з адм.-тер. ре¬ 
формами 1923—ЗО структура парт, 
орг-цій Миколаївщини зазнала від¬ 
повідних змін. У 1923 замість по¬ 
вітових парт, орг-цій було створено 
Миколаївську, Первомайську і 
Херсонську окружні парт, орг-ції. 
В 1930 Миколаїв був підпорядко¬ 
ваний безпосередньо респ. органам, 
з 1932 входив до складу Одес. 
обл., а у вересні 1937, з утворен¬ 
ням Микол, області, оформилась 
М. о. п. о. ЦК ВКП(б) і ЦК КП(6)У 
надавали постійну допомогу парт, 
орг-ції Миколаївщини, особливо 
під час індустріалізації і колекти¬ 
візації с. г. За короткий строк на 
Миколаївщині, як і по всій країні, 
було здійснено великі соціалістич¬ 
ні перетворення. В 1940 пром. про¬ 
дукція зросла в 4 рази проти 1913, 
с. г. було оснащено передовою тех¬ 
нікою, 92% орної землі обробля¬ 
лося тракторами. Зростали ряди 
обл. парт, орг-ції. В 1941 вона на¬ 
лічувала 18,6 тис. чол. У роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни на тимчасово 
окупованій нім.-фашист, загарбни 
ками тер. Микол, області діяли під¬ 
пільні орг-ції і групи, зокрема 
«Миколаївський центр*, очолюва 
ний В. О. Лягіним. Особливо 
активними були підпільні орг-ції в 
Баштанському, Жовтневому, Воз- 
несенському, Братському, Казан- 
ківському, Доманівському р-нах. 
У с. Кримка Перво майсь кого р-ну 
діяла підпільна комсомол, орг дія 
«Партизанська іскра*. Після ви¬ 
зволення Миколаївщини від фа¬ 
шист. загарбників одразу ж відно¬ 
вили діяльність обл. парт, і рад. 
органи, місцеві парт, орг-ції. В бе¬ 
резні 1944 кілька районів Микол, 
обл. відійшли до новоствореної 
Херсон, обл. У травні 1944 на об¬ 
ліку в обл. парт, орг-ції перебува¬ 
ли 1194, а в січні 1945 — вже 3311 
комуністів. Під керівництвом М. о. 
п. о. трудящі області спрямували 
всі сили на якнайшвидшу відбу¬ 
дову і дальший розвиток нар. г-ва. 
В 1950 продукція пром-сті області 
перевищила рівень 1940 на 60%. 
До 1950 було відновлено посівні 
площі і потужність машинно-трак¬ 
торного парку. За післявоєнні роки 
збудовано десятки нових під¬ 
приємств. Дальшого розвитку набу¬ 
ли провідні галузі пром-сті облас¬ 
ті — машинобудівна та металооб¬ 
робна. Особливих успіхів досягну¬ 
то в розвитку суднобудування. 
Парт. орг-Ції багато уваги приді¬ 
ляють розвиткові с. г., піднесенню 
економіки колгоспів і радгоспів. 
Перетворюючи в життя рішення 
XXIII—XXVI з’їздів КПРС, з’їздів 
Компартії України, обл. парт, 
орг-ція спрямовує всю орг. і ма- 
сово-політ. роботу на виконання 
завдань комуністич. будівництва 
на забезпечення авангардної ролі 
комуністів на виробництві, під¬ 
вищення політ, і трудової актив¬ 
ності трудящих, на виховання їх у 



дусі рад. патріотизму і пролет. 
інтернаціоналізму. Успішному ви¬ 
конанню народногосп. планів ак¬ 
тивно сприяє традиційне соцзма- 
гання трудящих області з трудя¬ 
щими ін. областей УРСР і братніх 
республік. Обл. парт, орг-ція ви¬ 
ховала багато передовиків і нова¬ 
торів виробництва. В післявоєнні 
роки 135 чол. удостоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці. В різ¬ 
ний час обл. парт, орг-цію очолю¬ 
вали А. П. Кириленко, А. С. Ма- 
ленкін, Т. Т. Попльовкін, Я. П. 
Погребняк, В. О. Васляєв та ін. 
На 1.1 1981 М. о. п. о., що скла¬ 
дається з 3-х міських і 22 район¬ 
них парт, орг-цій, налічувала 
73 446 комуністів. 
Відбулася 21 обл. парт, конферен¬ 
ція М. о. п. о. Бойовим помічником 
парт, орг-ції є обл. комсомольська 
орг-ція, яка налічує 153 042 ком¬ 
сомольця (на 1.1 1981). Молодь 
Миколаївщини брала участь в 
освоєнні цілинних земель, працює 
на ударних комсомольських будо¬ 
вах. Первомайська районна ком¬ 
сомольська орг-ція нагороджена 
орденом Вітчизняної війни 1-го 
ступеня. Друк, органом М. о. п. о. є 
газ. <Південна правда>. Про роз¬ 
виток економіки і культури області 
див. також Миколаївська область. 
Літ.: Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Нариси істо¬ 
рії Миколаївської обласної партійної 
організації. Одеса, 1969. 

„ Л. Г. Шараев. 
миколаївська Область — 
у складі Української РСР. Утво¬ 
рена 22.IX 1937. Розташована на 
Пд. республіки, в басейні нижньої 
течії Південного Бугу. Поділяєть¬ 
ся на 19 районів, 216 сільрад, має 
7 міст і 20 с-щ міськ. типу. М. о. на¬ 
городжено орденом Леніна (1958). 
Карти див. на окр. арк., с. 496—497. 
Природа. М. о. на Пд. омивається 
Чорним м. Узбережжя порізане 
лиманами (,Дніпровський лиман, 
Бузький лиман, Березанський, Ти- 
лігульський лиман). Поверхня рів¬ 
нинна, поступово знижується з 
Пн. на Пд. Більша, пд. частина 
області лежить в межах Причор¬ 
номорської низовини, мало роз¬ 
членована. Тут на широких водо¬ 
ділах трапляються лише негли¬ 
бокі замкнуті зниження (поди), 
які навесні заповнюються талими 
водами. Менша, пн. частина облас¬ 
ті зайнята відрогами Придніпров¬ 
ської височини, дуже розчленована 
ярами, балками й долинами річок. 
Корисні копалини: граніти, вап¬ 
няки, мертель, каолін, трепел, 
гіпс, графіт, глини, кварцові піски, 
торф. Є мінеральні джерела, лік. 
грязі. Клімат помірно континен¬ 
тальний. Літо жарке з сильними 
вітрами й частими суховіями, ін¬ 
коли бувають пилові й чорні бурі. 

Зима м’яка, малосніжна. Пересіч¬ 
на т-ра січня —4, —5°, липня — 
бл. +23°. Опадів від 300—350 мм 
на Пд. до 450 мм на Пн. Максимум 
опадів припадає на теплий період 
року; часті зливи. Вегетаційний 
період бл. 210 днів. Гол. ріки: 
Південний Буг, що перетинає об¬ 
ласть з Пн. Зх. на Пд. Сх. і прий¬ 
має притоки: Інгул, Кодиму, Чи- 
чиклію, Синюху, Мертвовод, Гни¬ 
лий Сланець. На крайньому Сх. 
області протікає Інгулець (прит. 

Народне господарство. У дорево- 
люц. час основою економіки Мико¬ 
лаївщини, що входила до складу 
Херсон, губ., було с. г. зернового 
напряму. Пром-сть, яка почала роз¬ 
виватися з 2-ї пол. 19 ст., була 
представлена невеликими маш.- 
буд., борошномельними, спиртови¬ 
ми й виноробними з-дами. За роки 
соціалістич. буд-ва в області ство¬ 
рено нові галузі пром-сті, вдоскона¬ 
лено її структуру та тер. розміщен¬ 
ня, на соціалістич. засадах перебу- 

Дніпра), на Пд.— Березань. Ріки 
використовуються гол. чин. для 
зрошування і водопостачання. 
М. о. розташована в степовій зоні. 
В грунтовому покриві пн. частини 
області переважають звичайні чор¬ 
ноземи, які на Пд. поступово змі¬ 
нюються пд. чорноземами й темно- 
каштановими, слабо- і середньо- 
солонцюватими грунтами. В запла¬ 
вах річок — алювіально-лучні 
грунти. 
Природна (типчаково-ковилова) 
рослинність збереглася лише на 
схилах балок. У пн. частині є бай¬ 
рачні ліси — насадження з дуба, 
клена, тополі, акації, береста та ін. 
По балках — зарості чагарників 
(терен, дереза, шипшина тощо). 
Покрита лісом площа становить 
1,2% тер. області. В межах М. о. 
водяться: козуля, свиня дика, за¬ 
єць, ховрах, хом’як, полівки; їжак, 
кріт, тхір, ласка; у плавнях — нут¬ 
рія, єнотовидний собака, ондатра, 
видра; з птахів — дикі качки і гу¬ 
си, перепел, дрофа, фазан, кулик, 
жайворонок; з плазунів — ящір¬ 
ки, полоз, степова гадюка та ін. 
В річках водяться сазан, лящ, су¬ 
дак, щука, окунь, у Чорному м.— 
бички, хамса, кефаль, чехоня, 
скумбрія, осетрові (мають пром. 
значення). В області — філіал 
Чорноморського заповідника — Во- 
ложин ліс та держ. заказники Ра- 
цинська Дача і Ягорлицька затока. 
Населення. Понад 77% населен¬ 
ня — українці. Живуть також ро¬ 
сіяни та ін. Пересічна густота нас.— 
50.7 чол. на 1 км2 (1980). Міське 
населення — 61% (19Р0). Найбіль¬ 
ші міста: Миколаїв, Первомайськ, 
Вознесенськ, Очаків. 

доианос. г., яке перетворилося на 
інтенсивну високотоварну галузь 
вироби, з великою питомою вагою 
зернового г-ва, виноградарства й 
садівництва. 
Промисловість. Провідне 
місце V промисловому виробниц¬ 
тві області посідає маш.-буд. 
(46% валової продукції, 1979), 
харч. (31% ), легка та буд. матеріа¬ 
лів пром-сть. Енергетичне г-во 
області представлене Миколаїв¬ 
ською ТЕЦ, Олександрі вською, 
Костянтині вською і Первомай- 
ською ГЕС. Будується (1980) Пд.- 
Українська атомна електростанція. 
Серед галузей маш.-буд. пром-сті 
загальносоюзне значення має суд¬ 
нобудування (вироби, танкерів 
контейнеровозів, рефрижераторів, 
траулерів, суховантажних суден, 
річкових катерів). Воно представ¬ 
лене Чорноморським суднобудів¬ 
ним заводом, Миколаївським суд¬ 
нобудівним заводом імені 61 кому¬ 
нара та миколаївським суднобудів¬ 
ним заводом «Океан*. Серед під¬ 
приємств ін. галузей маш.-буд. і 
металообр. пром-сті — миколаїв¬ 
ський завод «Дормашина* імені 
50-річчя Великого Жовтня, микола¬ 
ївські з-ди: дослідний техно¬ 
логія. оснастки, чГідрореммаш», 
маш.-буд. з-л підйомно-транспорт¬ 
ного устаткування (устаткування 
й машини для чорної металургії 
та гірничорудної пром-сті), дослід¬ 
ний завої мастильних систем, пер- 
вомайський з-д < Фрегат» (палубне 
устаткування та дощувальні ма¬ 
шини), кам’яномостгвський з-д 
с.-г. машин. Осн. галузі 
харч, пром-сті — м’ясна (миколаїв¬ 
ські м’ясний та птахокомбінати, 
Вознесенський та Первомайський 
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Площа — 24,6 тис. км2 

Населення — 1248 тис. 
чол. (1980) 

Центр — м. Миколаїв 

Миколаїв. 
Площа В. І. Леніна. 

Пам’ятник борцям за 
владу Рад у Миколає¬ 
ві. Скульптори М. Г. 
Лисенко, Л. Д. Муравін 
та ін. 1936. 1967. 

Спуск на воду рудовоза 
на миколаївському 
суднобудівному заводі 
«Океан». 
Рибалки риболовецько-1 
го колгоспу імені 
О. Ю. Шмідта. 
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ПОСІВНІ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ 
СІЛЬСЬНОГОСПОДАРСЬНИХ 
НУЛЬТУР (1979,%) 

Озима пшениця 

Соняиінин 

Нартолля 
\ЧЧ\\Ч> та овочево-баштанні 

ІЦІІІЦІ Однорічні трави 

Парк основних 
сільськогосподар¬ 
ських машин у колгос¬ 
пах і радгоспах облас¬ 
ті (тис. штук) 

I 1979 

Трактори (фіз. 
одиниць) 15,6 

Зе рнозбира л ьні 
комбайни 4,0 

Вантажні автомобілі 8,2 

Жнива в радгоспі «Баш- 
танський». 
Збирання цукрових бу¬ 
ряків у колгоспі імені 
Б. Хмельницького До- 
ман івсь кого району. 
Головна насосна станція 
Інгулецькоі зрошуваль¬ 
но-обводнювальної си¬ 
стеми. 

м’ясокомбінати), молочна (Перво- 
майський молочноконсервний ком¬ 
бінат, Веселинівський з-д сухого 
молока), борошномельна, консерв¬ 
на (Вознесенськ, Снігурівка), цук¬ 
рова (Первомайське). Працюють 
також миколаївський парфюмер- 
но косметичний комбінат < Черво¬ 
ні вітрила», Очаківський рибокон¬ 
сервний комбінат, Ольшанський 
гідролізно-дріжджовий з-д. У пд. 
районах розвинуте виноробство; 
розлив мінеральних вод (Снігу¬ 
рівка). Легка пром-сть представ¬ 
лена Миколаївським виробничим 
трикотажним об'єднанням імені 
XXV з’їзду КПРС, Миколаївським 
виробничим швейним об’єднанням, 
швейно-галантерейною і взут. фаб¬ 
риками, Вознесенським і Мико¬ 
лаївським шкіряними з-дами, ко¬ 
ноплезаводами. 
Значного розвитку набуло вироби, 
буд. матеріалів: Ольшанський цем. 
з-д, Первомайський та Олександ¬ 
рі вський каменедробильні з-ди, 
Миколаївський і Олександрі вський 
з-ди силікатних стінових виробів, 
миколаївські виробничі об’єднан¬ 
ня «Миколаївзалізобетонь та буд. 
матеріалів. У 1980 споруджено 
1-у чергу Миколаївського глино¬ 
земного заводу. 
Сільське господарство. 
Осн. напрям спеціалізації с. г. 
області — вирощування зернових і 
олійних культур у поєднанні з 
тваринництвом м’ясо-мол. напря¬ 
му. На кін. 1979 у М. о. було 
206 колгоспів, у т. ч. 7 риболовець¬ 
ких, 120 радгоспів, 26 об’єднань 
райсільгосптехніки та їхніх вироб¬ 
ничих відділень. С. г. області ви- 
сокомеханізоване (див. таблицю), 
всі колгоспи й радгоспи електри- 

іковано. 
області високий рівень с.-г. 

освоєння земель: з 2226,4 тис. га, 
що перебувають у користуванні 
с.-г. підприємств і г-в, 2043,6 тис. 
га — під с.-г. угіддями, з них орних 
земель — 1751,1 тис. га. Зрошува¬ 
них земель 143,6 тис. га (гол. чин. 
Інгулец. зрошувально-обводнюва¬ 
льною системою). Гол. зернові куль¬ 
тури — озима пшениця, ярий яч¬ 
мінь, кукурудза; гех.—соняшник, 
цукр. буряки, коріандр. Овочів¬ 
ництво гол. чин. на поливних зем¬ 
лях. Площа плодово-ягідних на¬ 
саджень (яблуні, груші, вишні, 
черешні, абрикоси, сливи та ін.) 
1979 становила 27,8 тис. га, в т. ч. 
у плодоносному віці — 21,4 тис. 
га. На Пд.— виноградні насаджен¬ 
ня (1 /,7 тис. га). У тваринництві 
гол. роль належить скотарству, сви¬ 
нарству, вівчарству, птахівництву. 
В багатьох г-вах розвиваються кро¬ 
лівництво, ставкове рибництво, 
бджільництво, шовківництво. Ри¬ 

бальство на Чорному м., лиманах, 
Пд. Бузі та Інгулі. 
Кормовою базою для розвитку 
тваринництва є відходи харчової 
промисловості (жом, меляса), про¬ 
дукція комбікормової пром-сті 
(15 заводів, 1980). Осн. породи: 
великої рогатої худоби — червона 
степова, свиней — українська сте¬ 
пова біла, велика біла, овець — 
асканійська тонкорунна. В облас¬ 
ті діють міжгосп. об’єднання і 
підприємства по вироби, м’яса 
та цтахофабрики. 

У центрі села Кам’янки Очаківського 
району. 

Транспорт. Експлуатаційна 
довжина залізниць загального ко¬ 
ристування в межах області 1979 
становила 763 км. Територією об¬ 
ласті проходять залізничні лінії: 
Миколаїв — Знам’янка (далі на 
Київ і Москву), Одеса — Возне¬ 
сенськ — Бахмач — Москва, Ми¬ 
колаїв — Одеса, Миколаїв — 
Херсон та ін. Залізничні вузли: 
Миколаїв, Вознесенськ, Перво- 
майськ, Снігурівка. Довж. авто¬ 
шляхів — 6,3 тис. км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 4,1 тис. км 
(1979). Автомагістралі: Микола 
їв — Одеса — Кишинів, Микола¬ 
їв — Херсон — Сімферополь, Ми¬ 
колаїв — Кривий Ріг, Миколаїв — 
Кіровоград, Ленінград — Київ — 
Одеса. Важливу роль в економіці 
області відіграє мор. транспорт 
(порти: Миколаївський морський 
порт торговельний, Миколаївський 
річковий, в Очакові — морський). 
Річкове судноплавство по Пд. Бугу 
(від Миколаєва, до смт Олександ¬ 
рівни), Інгулу й Інгульцю (у пониз¬ 
зях). Аеропорт у Миколаєві. Те¬ 
риторією області проходять газо¬ 
провід Шебелинка — Одеса, аміа- 
копровід Тольятті — Одеса. 
Будівництво. В області ве¬ 
деться інтенсивне пром. і житлове 
будівництво. Капітальні вкладення 
в нар. г-во області за 1971—79 
становили (у порівнянних цінах) 
4056 млн. крб., у т. ч. 1979 — 659 
млн. крб. В області діють 105 держ. 
і кооп. первинних підрядних буд. 
і монтажних та 40 міжгосп. буд. 

орг-цій. За 1971—79 держ. і кооп. 
підприємства і орг-ції, колгоспи і 
населення збудували житл. будин¬ 
ки заг. площею 4017 тис. м2, у т. ч. 
412 тис. м2 1979. 
Торгівля й побутове 
обслуговування. На кін. 
1979 в області налічувалося 5376 
підприємств роздрібної торгівлі 
і громад, харчування. Заг обсяг 
роздрібного товарообороту держ. 
і кооп. торгівлі, включаючи й 
громад, харчування, 1979 зріс 
проти 1970 у 1,7 раза. Підприємств 
побутового обслуговування було 
1634, в т. ч. 688 у сільс. місцевості. 
Обсяг побутових послуг населенню 
1979 зріс проти 1970 в 2,1 раза. 
Охорона здоров’я. В 1979 в області 
було 15,4 тис. лікарняних ліжок 
(123,6 ліжка на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 3613 лікарів 
(29 лікарів на 10 тис. ж.). У М. о. 
121 жіноча консультація, дит. 
поліклініка та амбулаторія. В Бе- 
резнегуватському й Снігурівському 
р-нах — хлоридно-сульфатно-нат- 
рієві мінер, джерела. В Очакові — 
лік. грязі і джерела мінеральноі 
води. На узбережжі Чорного м., 
в Очакові, Рибаківці, Коблеві,— 
санаторії та бази відпочинку. 
Культура. В 1979/80 навч. р. у 
М. о. було 694 загальноось. школи 
(203,9 тис. учнів), 14 серед, спец, 
навч. закладів (16,5 тис. учнів), 
32 профес.-тех. уч-ща (16,5 тис. 
учнів), два вищі навч. заклади — 
Миколаївський кораблебудівний 
інститут імені адмірала С. 0. 
Макарова та Миколаївський педа- 

Монумент радянському воїну на Па¬ 
горбі Слави поблизу міста Нової Оде¬ 
си. Скульптори Г. Макушин, І. Ма- 
кушина, архітектор А. Кавун. 1975. 

гогічний інститут імені В. Г. Бє¬ 
лінського, а також філіал Одес. 
інженерно-будівельного ін-ту й 
ф-ти Київ, ін-ту культури в Мико¬ 
лаєві й Одес. технологічного ін-ту 
холодильної пром-сті в Первомай- 
ську (загалом — 13,3 тис. студен¬ 
тів). В області працюють Микола¬ 
ївська астрономічна обсерваторія 
(відділення Гол. астр. обсерваторії 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОДІЛ 
Цифрами на карті позначені штати. 

1 Ник Каліфорнія Північна 5 Наяріт 
2 Ниж Каліфорнія Південна в Халіско 

3 Нуево-Леон 7 Ідальго 
4 Тамауліпас 8 Веракрус 

9 Мічоакаи 
Ю Мехіко 
11 Морелос 
12 Герреро 
13 Табаско 
14 Юкатан 
15 Кінтана-Роо 
16 Ч'япас 

- Примітка Цифрою І позна¬ 
чено федеральний округ 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

1 Товарне землеробство на зрошуваних землях 
(бавовник, пшениця, люцерна) 

Я Плантаційне господарство (технічні та плодові 
У культури) 

Споживче землеробство (кукурудза.квасоля, агава, 
на кращих землях-пшениця. рис. олійні, городні 
та плодові культури) 

Г“ І Екстенсивне Пасовищне тваринництво м'ясного 
» І напряму (велика рогата худоба) 

Тропічні ліси з осередками лісового господарства 
й підсічно-вогневого землеробства 

ІДифрами на карті позначені 
промислові пункти. 

1 Тлальнепантла 5 Сьюдад-Саагун 
2 Лечерія в Толука-де-Лердо 
3 Пачука-де*Сото 7 Кордова 
4 Аскапоцалько 8 Лома-Боніта 
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.шш Маловикористовувані та невикористовувані 
землі 

ОЕ-томатів 

Райони поширення; 

Т кунжуту $ хенікеиу V ванілі 

А Добування перлів 

Ловля креветок 

Електростанції потужніс¬ 
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тю понад 100 тис. кВт 

МАСШТАБ І 20 000 000 
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ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Суднобудування ггі\ 
Виноробна і судноремонт 
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вапняку піску 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Зернове господарство, буряківництво і ви¬ 

робництво олійних культур; мясо-молочие 
скотарство і свинарство 

Зернове господарство і виробництво олій¬ 

них культур; м'ясо-молочне скотарство і 

свинарство 

Зернове господарство, виробництво олійних 
культур і виноградарство, м'ясо-молочне 
скотарство, свинарство і птахівництво 

Молочне-овочеве господарство приміського 

типу з виробництвом зерна, цукрових бу¬ 

ряків. соняшнику, плодово-ягідної продукті 
та винограду 

МАСШТАБ І 2 250 000 



АН СРСР); проектно-конструктор¬ 
ське бюро електрогідравліки АН 
УРСР, Миколаїв, обл. с.-г. .-осли¬ 
на станція та ін. Діють обл. відді¬ 
лення творчих спілок письменників 
(з 1974), художників (з 1970), обл. 
організація журналістів (з 1957), 
три театри — Миколаївський ук¬ 
раїнський театр драми і музич¬ 
ної комедії, Миколаївський росій¬ 
ський драматичний театр ім. 
В. П. Чкалова й Миколаївський 
театр ляльок, обласна і на¬ 
родна філармонії. 
В М. о.681 масова б-ка з фондом9,7 
млн. одиниць зберігання, 759 клуб¬ 
них закладів, 841 кіноустановка^ 
два держ музеї — Миколаївський 
краєзнавчий музей з трьома відді¬ 
лами (музей підпільно-партизан. 
руху на Миколаївщині в Миколає- 

До карти ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ 

1. Пам’ятник червоноармійцям, які 
загинули 1919 у боротьбі за вла¬ 
ду Рад. 

2. Братська могила партизанів, які 
загинули в роки громадян, війни. 

3. Пам’ятник рад. воїнам, які заги¬ 
нули під час визволення Перво- 
майська від нім.-фашист, загарб¬ 
ників. 

4. Пам’ятка архітектури — Покров- 
ська церква 18 ст. 

5. Меморіальний _ музей _ підпільної 
комсомольської орг-ції иПарти- 
занська іскра*. Пам’ятник на 
могилі іскрівців. 

6. Пам’ятник рад. військовополоне¬ 
ним, закатованим фашистами в 
концтаборі. 

7. Місце народження вітчизн. вина¬ 
хідника в галузі електрозварю¬ 
вання М. М. Бенардоса. 

8. Парк 19 ст. 
9. Пам’ятник підпільникам, закато¬ 

ваним нім.-фашист, загарбниками 
1943. 

10. Місце народження укр. акторів 
М. К. Саамського, П. К. Сакса- 
ганського й М. К. Садовської. 

11. Пам’ятний знак на місці загибелі 
керівника підпільної комсомоль¬ 
ської орг-ції «Партизанська іскра» 
Героя Рад. Союзу П. К. Гречаного. 

12. Пам’ятка архітектури — Катери- 
нинська церква 18 ст. 

13. Пам’ятник активному учаснику 
громадян, війни Т. М. Гуляниць- 
кому. 

14. Пам’ятник Г. І. Котовському. 
15. Пам’ятник 22 червоним партиза¬ 

нам, які загинули в боротьбі за 
владу Рад. 

16. Пам’ятник рад. воїнам — визво¬ 
лителям Возсіятського від нім.- 
фашист. загарбників. 

17. Пам’ятник рад. воїнам.— визволи¬ 
телям Казанки від нім.-фашист, 
загарбників. 

18. Братська могила рад. воїнів, які 
загинули під час визволення Воз- 
несенська від нім.-фашист, загарб¬ 
ників. 

19. Пам’ятник М. О. Островському. 
20. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
21. Пам’ятник І. В. Мічуріну. 
22. Пам’ятник активному борцеві за 

владу Рад Ю. А. Синякову. 
23. Пам’ятка архітектури — ротон¬ 

да 19 ст. 
24. Пам’ятний знак — «Легендарна 

„катюша**». 
25. Монумент на честь завершення 

рад. військами Березнегувато- 
Снігурівської операції 1944. 

26. Пагорб Слави з монументом рад. 
воїну. 

27. Краєзнавчий музей. 
28. Монумент на честь Баштпанської 

республіки 1919. 
29. Пагорб Слави на честь рад. воїнів, 

які загинули за Баштанку в роки 
громадян, і Великої Вітчизн. воєн. 

30. Меморіальний комплекс партиза¬ 
нам і підпільникам, які загинули 

ці, Миколаївський музей судно¬ 
будування і флоту та історичний— 
в Очакові) й Миколаївський ху¬ 
дожній музей імені В. В. Вереща- 
гіна, 90 музеїв і музейних кімнат, 
що працюють на громад, засадах, 
кімнати бойової і трудової слави 
тощо. При культур.-осв. закла 
дах — 5684 колективи худож. само¬ 
діяльності, в яких беруть участь 
понад 104 тис. аматорів. 47 колекти¬ 
вам присвоєно звання заслужених і 
народних, серед них засл. оркестр 
нар. інструментів заводу ім. 61 ко¬ 
мунара, засл. хорова капела Чорно¬ 
морського суднобудівного заводу, 
Прибузький нар. хор, ансамблі 
танцю «Судостроитель», «Кали¬ 
нонька», «Нива» та ін. У Микола¬ 
єві є зоопарк. Позашкільні закла¬ 
ди: 45 палаців і будинків піонерів, 

497 
станції юних техніків і натуралі¬ 
стів, екскурсійно-туристська стан¬ 
ція, 15 дитячих спортивних 
шкіл, дитяча флотилія тощо. 
Виходять дві обл. газети — <Пів- 
денна правда» («Южная правда», 
укр. і рос. мовами) та «Ленінське 
плем’я». Обл. радіомовлення і 
телебачення. 
М. о. багата на істор., археол., 
етногр. та архіт. пам’ятки, 1393 з 
них взято д-вою під охорону. В 
області чимало пам’ятних місць, 
пов’язаних з життям і діяльністю 
революц., держ. і парт, діячів, ві¬ 
домих представників вітчизн. нау¬ 
ки і культури (див. карту «Основні 
пам’ятники і пам’ятні місця Мико¬ 
лаївської області», окремі статті 
про райони, райцентри та ін. на¬ 
селені пункти області). 

МИКОЛАЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

І ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

в роки Великої Вітчизн. війни. 
31. Пам’ятник рад. військовому дія¬ 

чеві Є. Й. Ковтюху. 
32. Пам’ятник рад. воїнам, які заги¬ 

нули під час форсування Пів¬ 
денного Бугу 1944. 

33. Поселення епохи бронзи (2— 
1-етис. до н. е.). 

34. Пам’ятник М. Горькому, вста¬ 
новлений на згадку про перебу¬ 
вання тут письменника 1891. 

35. Пам’ятник на честь Висунської 
республіки 1919. 

36. Пам’ятник борцям за владу Рад. 
37. Обеліск на честь воїнів Червоної 

* Армії, які загинули під час фор¬ 
сування Сиваша 1920. 

38. Меморіал на честь 68 моряків- 
десантників — учасників Микола¬ 
ївської десантної операції 1944. 

39. Пам’ятник піонерам-розвідникам 
Шурі Коберу й _ Віті Хоменку. 

40. Пам’ятник рад. воїнам — визволи¬ 
телям Миколаєва від нім.-фа¬ 
шист. загарбників. 

41. Меморіальне кладовище рад. вої¬ 
нів, підпільників і мирних жите¬ 
лів, які загинули в роки Великої 
Вітчизн. війни. 

42. Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському. 
43. Пам’ятник Г. І. Петровському. 
44. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
45. Пам’ятник рос. флотоводцеві 

С. О. Макарову. 
46. Музей рос. композитора М. А. 

Римського-Корсакова. Пам’ятник 
М. А. Римському-Корсакову. 

47. Погруддя вітчизн. лікаря-епіде- 
міолога Д. С. Самойловича. 

48. Пам’ятник поету-революціонеру 
О. М. Гмирвву. 

49. Пам’ятник профес. революціонеру 
І. А. Чигрину. 

50. Пам’ятник одному з керівників 
микол. підпілля Герою Рад. Сою¬ 
зу.В. О. Лягіну. 

51. Місце народження укр. компози¬ 
тора М. М. Аркаса. 

52. Місце народження рос. астронома 
Ф. О. Бредіхіна. 

53. Могила героя рос.-тур. війни 
1828—29 О. І. Казанського. 

54. Алея рос. флотоводців — погруддя 
адміралів П. С. Нахімова, В. О. 
Корнілова, Ф. Ф. Беллінсгаузена, 
Г. І. Бутакова, Ф. Ф. Ушакова, 
М. П. Лазарева. 

55. Пам’ятки архітектури: будинки 
колишніх чоловічої гімназії (1850), 
флотських казарм (1850), обсер¬ 
ваторії (1827), оф іцерсь кого зі¬ 
брання (1820); Миколаївська церк¬ 
ва (1817). 

56. Миколаївський краєзнавчий му¬ 
зей. 

57. Миколаївський художній музей 
імені В. В. Верещагіна. 

58. Музей підпільно-партизанського 
руху на Миколаївщині в роки 
Великої Вітчизн. війни. 

59. Миколаївський музей суднобу¬ 
дування і флоту. 

60. Могила організатора с.-г. комуни 

Ф. М. Бармашової, яка загинула 
від рук куркулів 1922. 

61. Меморіальний комплекс воїнам- 
землякам, які загинули в роки 
Великої Вітчизн. війни. 

62. Пам’ятник борцям за владу Рад. 
63. Пам’ятник О. В. Суворову. 
64. Пам’ятник одному з керівників 

Севастопольського збройного пов¬ 
стання 1905 П. П. Шмідту. 

65. Пам’ятник активному учасникові 
революц. подій 1905 М. І. Чижи- 

66. Місце народження рос. художни- десантникам8 у*°Мшсо- 
ка Р. Г. Суданського. Могила ^^Гс^Гьптор О М. 
Р. Г. Судковського. Ізмалков 1946 

67. Місце народження парт, і рад. 13малков- 1У4°- 
діяча Є. Б. Боги. 

68. Істор. музей. 
69. Діорама «Штурм фортеці Очаків 

російськими військами в 1788 ро¬ 
ці» • 

70. Античне місто-держава Ольвія. 
71. Пам’ятник активним учасникам 

збройного повстання 1905 на крей¬ 
сері «О чаков» — лейтенанту П. П. 
Шмідту, матросам М. Г. Анто¬ 
не нку, О. І. Гладкову і С. П. Ча- 
стнику. 

72. Давньогрецьке поселення 7 ст. до 
н. е.— З ст. н. е. 

73. Пам’ятник О. В. Суворову, вста¬ 
новлений на місці розгрому вели¬ 
кого десанту турецьких військ 
1787. 

74. Пам’ятник морякам монітора 
«Ударний» на честь боїв рад. 
військ на Кінбурнській косі в 
серпні 1941. 

ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ 
І ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ь "'р7^г «ч 
■,^‘ЦКат'ринка Ц І '.УкУУ, {•' 7 Ж 
^ \ їїл'дпЛиіиии . А/ V/. • ■ • \ . 1 ‘ казанка ї13» 

. 
у ар 

• ®14 Чч^Возносемськ -ТІ хНовополтавна7) 

• л гг*. а / V І- Щ 
•• ** \ ( V ^ НовосевастопольГ ^ 

• ХК.у • \ \ ^ ^ Л СЛ \ Баштзнкао < ° - АТ 
ЧерФочийКут. Нова Одеса Л 
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Пам’ятники В. 1. Леніну 

Пам’ятники й пам’ятні 
як місця істор ико-ре волю- 
> Шйних полій та повій 

Пам'ятники й пам’ятні 
Я1 місця Великої Вітчизня 

ноі війни 1941—45 рр. 

Пам'ятники й пам'ятні 
місця, пов’язані з жит¬ 

ії) тям І діяльністю держав- 
и иих, політичних;! ВІЙСЬКО 

аих діячів, діячів науки 
й культури, героїв праці 

» Архітектурні пам'яті 

,вТ22 Л с\ \ г 
йаштанкао * 

ї п їй *^Г3^7-МТР - 
Кандибиме с* 

№% Г’"'' . • Я, Г •-» ЛТ ^ 
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МИКОЛАЇВСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
РСДРП(б) 

Миколаївська 
область. 
Пам[ятник піонерам- 
розвідникам Шурі Ко- 
беру і Віті Хоменку в 
Миколаєві. Скульпто¬ 
ри О. Б. Князик, Т. Г. 
Судьїна. 1959. 

Миколаївська 
область. 
Залишки античної Оль¬ 
вії поблизу села Пару- 
тиного Очаківського 
району. 

Літ.: Історія міст і сіл Української 
РСР. Миколаївська область. К., 1971; 
Народне господарство Української 
РСР у 1979 році. Статистичний щоріч¬ 
ник. К., 1980; Виборний П. Мико- 
лаївщина. Путівник. Одеса, 1970 

|В. О. Васляев|, 

в П. М. Виборний. 
МИКОЛАЇВСЬКА ОРГАНІЗА¬ 
ЦІЯ РСДРП(б) — одна з більшо- 
вицьких орг-цій, яка утворилася з 
марксистських гуртків, що виникли 
в 80-90-х рр. 19 ст. В 1897 за прик¬ 
ладом петербурзького «Союзу бо¬ 
ротьби за визволення робітничо¬ 
го класу> в Миколаєві було засно¬ 
вано <Союз миколаївських робіт- 
ників», 1901 — Микол. к-т 
РСДРП. Він встановив зв’язки з 
с.-д. орг-ціями Петербурга, Моск¬ 
ви, Києва, Харкова та Одеси. 
Комітет очолив боротьбу МИКОЛ, 

робітників під час першотрав- 
невого страйку 1902 та загального 
страйку на Півдні Росії 1903. 
Вирішальну роль у визначенні на¬ 
пряму роботи М. о. РСДРП віді¬ 
грала ленінська газета <Искра»; в 
серпні 1903 переміг ленінсько-іск- 
рівський напрям у Микол, к-ті. 
Після Другого з'їзду РСДРП 
більшовики Миколаєва на чолі з 
В. П. Ногіним, В. О. Радус-Зень- 
ковичем, І. А. Чигрином та ін. 
рішуче підтримали В. І. Леніна в 
боротьбі проти розкольницьких дій 
меншовиків, за скликання Третьо¬ 
го з'їзду РСДРП. Велику роботу 
по підготовці з’їзду проводило 
Південне бюро ЦК РСДРП 1904, 
створене Микол., Одес. і Катерино¬ 
слав. к-тами. Більшовики Микола¬ 
єва очолили боротьбу пролетаріату 
в революції 1905—07, зокрема під 
їхнім керівництвом проходив Ми¬ 
колаївський лютнево-березневий 
страйк 1905. Делегатом на Третій 
з’їзд РСДРП Микол. к-т обрав В. 
В. Воровського. Рішення III з’їзду 
одностайно схвалили більшовики 
на міській парт, конференції в 
травні 1905. Незважаючи на пере¬ 
слідування та масові арешти, 
дезорганізаторські дії меншовиків, 
більшовики Миколаєва очолили 
боротьбу пролетаріату влітку 1905 
та його участь у Жовтневому Все¬ 
російському політичному страйку 
1905. Для забезпечення спільних 
дій робітн. класу з ініціативи біль¬ 
шовиків у жовтні 1905 було створе¬ 
но Микол, об’єднаний к-т. 20.XI 
(З.ХІІ) 1905 виникла Микол. 
Рада робітн. депутатів, але меншо¬ 
вицька більшість у ній заважала 
більшовикам перетворити Раду на 
орган збройного повстання. Для 
підтримки Грудневого збройного 
повстання 1905 в Москві к-т 
РСДРП і Рада робітн. депутатів 
оголосили заг. політ, страйк, що 
почався 13 (26).XII 1905. В роки 
столипінської реакції (1907—10) 

більшовики Миколаївщини вели 
напружену боротьбу проти лікві¬ 
даторів, одзовістів і троцькістів за 
збереження і зміцнення парт, орг- 
цій. К-т РСДРП, обраний на кон¬ 
ференції в липні 1908, видавав лис¬ 
тівки, нелегальну газ. <Борьба>, 
зміцнював зв’язки з масами. У 1911 
— на поч. 1912 революц. роботу в 
Миколаєві проводив М. М. Швер- 
ник. Більшовики очолили бороть¬ 
бу робітників міста під час квіт¬ 
нево-травневих політичних страй¬ 
ків 1912 на Україні. Хвиля страй¬ 
ків наростала в 1913 — на поч. 
1914. В роки першої світової війни 
під керівництвом більшовиків бу¬ 
ло проведено ряд антивоєнних ви¬ 
ступів. У січні — лютому 1916 
відбувся страйк робітників судно- 
буд. з-ду «Наваль* (див. Микола¬ 
ївські страйки робітників судно¬ 
будівного заводу <Наваль> 1912, 
1916). Після Лютн. революції 1917 
більшовики Миколаєва вийшли з 
підпілля. 31.III (13.IV) 1917 було 
створено Тимчасовий об’єднаний 
к-т РСДРП, доо якого від більшо¬ 
виків увійшли Й. С. Скляр, М. К. 
Щеглов, П. О. Бурий, І. А. Чиг- 
рин, І. В. Петров, Я. В. Бондарен¬ 
ко та ін. 24.IV (і .V) 1917 в місті 
було створено Миколаївську Раду 
робітничих і військових депутатів. 
На основі рішень Сьомої (Квітне¬ 
вої) Всеросійської конференції 
РСДРП (б) більшовики розгорну¬ 
ли агіт. роботу серед робітників, 
солдатів, матросів, створювали за¬ 
водські парт, к-ти, профспілки і 
фабзавкоми. формували Червону 
гвардію. 
15(28).VIII 1917 відбулася міська 
парт, конференція,яка схвалила рі¬ 
шення Шостого з'їзду РСДРП (б), 
прийняла ухвалу й організаційно 
порвати з меншовиками, обрала 
тимчасовий міський к-т на чолі з 
Й. С. Скляром. 9 (22). IX 1917 від¬ 
булася 2-а загальноміська конфе¬ 
ренція більшовиків, яка прийняла 
резолюцію з вимогою передачі всієї 
влади Радам, встановлення робітн. 
контролю над виробництвом, укла¬ 
дення миру. 11 (24).Х 191/ ви¬ 
йшов перший номер більшовицької 
газ. <Пролетарское знамя>. Після 
перемоги Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції в Петрограді ви¬ 
конавче бюро Микол. Ради під 
тиском революц. мас 26.X (8.XI) 
1917 прийняло більшовицьку резо¬ 
люцію про підтримку повстання в 
Петрограді та визнання найвищою 
владою в місті Ради робітн. і 
військ, депутатів. Меншовики і 
есери, які становили більшість у 
Раді, саботували це рішення і 
проведення в життя декретів Дру¬ 
гого Всеросійського з'їзду Рад. 
22.1 (4.II) 1918 в місті було вста¬ 
новлено Рад. владу. Діяльність 
парт, орг-ції по здійсненню со¬ 
ціалістичних перетворень перерва¬ 
ли іноземна воєнна інтервенція та 
громадян, війна. Див. також Мико¬ 
лаївська обласна партійна орга¬ 
нізація. Р. С. Павлович. 
МИКОЛАЇВСЬКА РАДА робіт- 
НЙЧИХ І ВІЙСЬКОВИХ депу¬ 
татів — створена 24.ІУ (7.У) 
1917 шляхом об’єднання Ради ро¬ 
бітничих депутатів [існувала з 
6 (19).III 1917] і Ради військ, 
депутатів [існувала з 7 (20).III 
191/1. За своїм складом тривалий 
час була есеро-меншовицькою. Заг. 

процес більшовизації Рад 1911 
позначився й на Микол. Раді. З 
15 (28).X в її виконкомі було вже 
33 більшовики. 16 (29).Х Микол. 
Рада ухвалила більшовицьку ре¬ 
золюцію про необхідність переходу 
влади до Рад і обрала делегатів 
на 2-й Всерос. з’їзд Рад. Після 
перемоги Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції, коли в Миколає¬ 
ві тимчасово існувало міжвладдя, 
революц. елементи в Раді намага¬ 
лися встановити повновладдя Рад, 
засуджували бурж.-націоналістич¬ 
ну Центральну раду. Переобрана 
в січні 1918 Рада 14 (27).І прого¬ 
лосила встановлення влади Рад. 
Внаслідок активних лій червоно- 
гвардійців, підтриманих революц. 
військ, частинами, 22.1 (4.II) 1918 
в Миколаєві перемогла Рад. влада. 
МИКОЛАЇВСЬКЕ виробнйче 
ТРИКОТАЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
імені XXV з їзду КПРС. Розта¬ 
шоване в Миколаєві. Організоване 
1967 на базі трикотажного комбіна¬ 
ту (утворений 1959 в результаті 
об’єднання шкарпеткової та трико- 
тажно-оздоблювально-швейної ф-к, 
збудованих 1947). До складу (1980) 
входять: гол. підприємство (в’я¬ 
зальний та фарбувально-оздоблю¬ 
вальний цехи), філіал № 1 (швейні 
цехи), філіал Л6 2 (панчішне ви¬ 
роби.). Осн. продукція: панчішно- 
шкарпеткові вироби (28 видів), 
білизняний і верхній трикотаж 
(51 вид), товарне полотно (5 ви¬ 
дів). Підприємства об’єднання об¬ 
ладнано сучас. устаткуванням, у 
т. ч. круглошкарпетковими автома¬ 
тами, кетельними трикотажно- 
в’язальними та швейними машина¬ 
ми тощо. Впроваджено (1979) комп¬ 
лексну систему управління якістю 
продукції. В. Г. Онищенко. 
МИКОЛАЇВСЬКЕ ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918 — повстання 
робітників Миколаєва під керів¬ 
ництвом більшовиків проти австро- 
нім.окупантів у березні 1918. Після 
окупації 17.III Миколаєва в місті 
почалися реквізиції продовольства, 
арешти і репресії. Закриття фабрик 
і заводів викликало зростання без¬ 
робіття. Рішення про збройне пов¬ 
стання було прийнято 21. III на заг. 
зборах представників робітників і 
кол. солдатів-фронтовиків. Пов¬ 
станням керував більшовицький 
штаб на чолі з І. А. Чигриним. Пов¬ 
станці захопили на військ, скла¬ 
дах зброю, зокрема 7 кулеметів, 
броньовик. На допомогу повстан¬ 
цям прибув загін Червоної гвардії 
з Феодосії під командуванням 
І. Ф. Федька. Три дні в різних 
районах міста точилися бої, особ¬ 
ливо запеклими вони були в райо¬ 
ні Слобідки. Однак переважаючі 
сили окупантів жорстоко приду¬ 
шили повстання. У вуличних боях 
загинуло понад 2 тис. робітників. 
М. з. п. затримало наступ нім. 
інтервентів на Пд. України і спри¬ 
яло посиленню визвольної боротьби 
укр. народу проти іноз. загарб¬ 
ників. С. Я. Єлисаветський. 
МИКОЛАЇВСЬКИМ глино¬ 
земний ЗАВОД — підприємст 
во алюмінієвої пром-сті. Розташо¬ 
ваний на сх. березі Бузького лима¬ 
ну, на Пд. від Миколаєва. Буд-во 
почато 1974. Перша черга стала 
до ладу 1980. Продукція підприєм¬ 
ства — глинозем найвищих марок. 
Технологічна схема передбачає пе- 



реробку сировини (бокситів) луж¬ 
ним гідрохім. способом (метод 
Байєра). М.г.з. оснащено устат¬ 
куванням великої одиничної по¬ 
тужності з автом. і дистанційним 
керуванням. А. І. Меарагов. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ДОРМАШЙНА» імені 50-річчя 
Великого Жовтня — підприємство 
будівельного, шляхового та кому¬ 
нального машинобудування. Міс¬ 
титься в Миколаєві. Засн. 1881 
(виробляв с.-г. інвентар). Робіт¬ 
ники підприємства брали активну 
участь у революц. боротьбі. Під 
час громадян, війни з-д було зруй¬ 
новано. Став до ладу 1922 під наз¬ 
вою «Плуг і молот». До 1933 ви¬ 
пускав переважно машини та ін. 
вироби для с. г. У 1933 його пере¬ 
йменовано на з-д «Дормашина», 
що почав виготовляти грейдери, 
скрепери, бульдозери, канавоко¬ 
пачі, крани й снігоочисники тощо. 
З 1956 з-д спеціалізовано на випус¬ 
ку машин для буд-ва асфальтобе¬ 
тонних покриттів автошляхів, аеро¬ 
дромів, міськ. вулиць і площ (ас- 
фальтоукладальники, щебенеукла- 
дальники тощо). Я. А. Рудой. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОРАБЛЕ¬ 
БУДІВНИЙ ІНСТИТУТ імені 
адмірала С. О. Макарова — вищий 
навчальний заклад М-ва вищої 
і середньої спец, освіти СРСР. Ор- 
ганіз. 1920 як політехнікум (з 
1929— машинобудівний ін-т, з 1930 
— кораблебудівний). У1949 ін-ту 
присвоєно ім’я адмірала С. О. 
Макарова.' Ф-ти: кораблебудівний, 
машинобудівний і електроустатку¬ 
вання суден. Є вечірнє відділення 
(два ф-ти), аспірантура. Філіал 
у м. Херсоні. Фонд б-ки (1980) 
налічує оОО тис. одиниць зберіган¬ 
ня . В ін-ті навчається 8 тис. студен¬ 
тів. За роки існування ін-том під¬ 
готовлено 20 тис. спеціалістів. 
М. к. і. нагороджено (1970) орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 

В. Г. Матвєєв. 
МИКОЛАЇВСЬКИМ КРАЄ- 
ЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ. Створений 
1950 на базі двох музеїв: природ- 
ничо-краєзнавчого та істор.-архео¬ 
логічного (засн. 1913). Має 6 відді¬ 
лів: природи, історії дореволюц. 
періоду, історії рад. суспільства, 
підпільно-партизан. руху на Мико- 
лаївщині в роки Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, історії суднобуду¬ 
вання і флоту (див. Миколаївсь¬ 
кий музей суднобудування і 
флоту) та Очаківський во- 
єнно-істор. музей імені О. В. Су- 
ворова. На 1980 фонди музею на¬ 
лічували бл. 68 тис. експонатів. 
У відділі дореволюц. минулого — 
предмети з археол. розкопок натер. 
Миколаїв, оол., зокрема з Ольвії, 
та Криму, зброя запорожців, мате¬ 
ріали з історії міста і революц. ру¬ 
ху на Миколаївщині. Експонати 
відділу історії рад. часу висвіт¬ 
люють соціалістичне і' комуністичне 
будівництво в місті та області. 

Г. І. Марунич. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛЮТНЕВО- 
БЕРЕЗНЕВИЙ СТРАЙК 1905 — 
масовий виступ робітників Мико¬ 
лаєва на початку революції 1905— 
07 на знак протесту проти розстрі¬ 
лу мирної демонстрації в Петер¬ 
бурзі (див. Дев'яте січня 1905). 
Ініціаторами страйку були робіт¬ 
ники мех. майстерні суднобудівно¬ 
го з-ду «Наваль», які 12 (25).II 

оголосили страйк, до якого 
14 (27).II приєдналися ін. цехи 
з-ду, а також робітники Чорномор¬ 
ського механічного, Уманського 
ливарного і арматурного з-дів 
та залізничники. Зібравшись на 
мітинг, вони висунули вимоги за¬ 
провадження 8-годинного робочого 
дня, підвищення заробітної плати, 
надання свободи слова, друку, 
зборів і страйків, скликання Уста¬ 
новчих зборів та ін. Місц. влада 
викликала війська. Між страйка¬ 
рями і козаками 16.II (1.ІІІ) ста¬ 
лася збройна сутичка. 20.11 (5.III) 
відбулася політ, демонстрація, очо¬ 
лена більшовиками. Страйк тривав 
22 дні. Адміністрація з-дів була 
змушена піти на деякі поступки. 

М. Н. Лещенко. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОР- 
СЬКЙЙ ПОРТ торговельний. Під- 
порядкований Чорноморському 
морському пароплавству. Розта¬ 
шований на лівому березі Бузького 
лиману, за 80 км від Чорного м. 
Засн. 1789 як військ, порт; з 1862 
комерційний порт для експорту зер¬ 
на та ін. с.-г. продуктів, залізної та 
марганцевої руд. У 1873 до порту 
проведено з-цю. Робітники порту 
брали активну участь у боротьоі 
за встановлення Рад. влади в Ми¬ 
колаєві. За роки п’ятирічок М. м. 
п. перетворено на високомеханізо- 
ване підприємство, оснащене су- 
час. перевантажувальною техні¬ 
кою. Тут діє найпотужніший у 
країні спеціалізований рудопере- 
вантажувальний комплекс. Рівень 
комплексної механізації вантаж¬ 
них робіт 1980 становив 96%. В 
М. м. п. перевантажують пром. 
устаткування, металопрокат, заліз, 
руду, шихту, цукор-сирець, зерно 
та ін. вантажі. 

Б. А. Нестеровський. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ 
СУДНОБУДУВАННЯ І ФЛбТУ. 
Існує з 1978 як відділ Мико- 
лаївського краєзнавчого музею. 
Розміщений у будинку кол. штабу 
Гол. командира Чорноморського 
флоту, спорудженому 1792 —94 у 
стилі раннього класицизму. В 14 
залах відділу представлено історію 
Миколаєва як центру суднобуду¬ 
вання на Чорному морі. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПАРФЮ- 
мЕрно-косметйчний КОМ¬ 
БІНАТ «ЧЕРВОНІ ВІТРЙЛА». 
Розміщений у Миколаєві. Утворе¬ 
ний 1944 як парфюмерно-склороб- 
ний з-д в результаті об’єднання 
парфюмерно-косметичної фабрики 

«Айстра» (засн. 1927) і склороб¬ 
ного з-ду (засн. 1921). В 1946 з-д 
перейменовано на парфюмерно- 
скляний комбінат, який 1965 одер¬ 
жав назву «Червоні вітрила», з 
1979 має сучас. назву. До його 
складу входять 4 осн. виробничі 
цехи — заготівельний, парфюмер- 
ний, косметичний і миловарний 
(найпотужніший на У країні по ви¬ 
роби. туалетного мила) та 7 до¬ 
поміжних цехів. Осн. продукція 
комбінату: духи, одеколон, креми, 
мило, пудра, помада. Цехи комбі¬ 
нату оснащено автоматами та на¬ 
півавтоматами. і. С. Ривліна. 
М И КОЛ Аї ВСЬКИ Й П ЕДАГО- 
ГГЧНИЙ ІНСТИТУТ імені В. Г. 
Бєлінського — вищий навч. заклад 
М-ва освіти УРСР. Засн. 1913 як 
учительський ін-т; з 1920 діяв як 
ін-т нар. освіти; з 1930 — ін-т со¬ 
ціального виховання; з 1933 — пед. 
ін-т. У'1948 присвоєно ім’я В. Г. 
Бєлінського. В 1979/80 навч. р. 
було 5 ф-тів: істор., філол., фі- 
зико-матем., педагогіки й методики 
поч. освіти, фізичного виховання, 
на яких (1980) навчалося 3700 сту¬ 
дентів, зокрема на денному від¬ 
діленні — 2500. Є заочний відділ. 
Щороку ін-т готує також вчителів 
рос. мови та л-ри для Узб. РСР. 
При ін-ті працюють обсерваторія, 
б-ка. З часу заснування в ін-ті під¬ 
готовлено бл. 15 тис. спеціалістів 
(1980). Ін-т нагороджено Грамотою 
Президії Верховної Ради Укр. 
РСР (1964). В.^К. Щайборода. 
МИКОЛАЇВСЬКИМ РАЙОН — у 
пд. частині Львів, обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1940. Площа 0,7 тис. км2. 
Нас. 85,6 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 63 населені пункти, підпо¬ 
рядковані 2 міським, селищній і 
20 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Миколаїв. Північ¬ 
на частина району розташована 
в межах Опілля, південна — у 
межах Передкарпатської височи¬ 
ни. Родовища сірки, вапняку, 
пісків. Річки: Дністер, його прит. 
Колодниця та ін. Грунти дерново- 
підзолисті, опідзолені, лучно-бо¬ 
лотні. Ліси (сосна, бук, дуо, ялина, 
граб) займають 18,7 тис. га. Гол. 
галузі пром-сті — хімічна та 
буд. матеріалів (роздольське ви¬ 
робниче об'єднання <Сірка>, Ми¬ 
колаївський цементно-гірничий 
комбінат, Розвадівське заводо¬ 
управління буд. матеріалів). Під¬ 
приємства харч, і легкої пром-сті. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Миколаїв) та 11 будинків 
побуту. Спеціалізація с. г.— тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. і землероб¬ 
ство буряківничо-зернового напря¬ 
мів. Площа с.-г. угідь 1979 стано¬ 
вила 38,4 тис. га, у т. ч. орні зем¬ 
лі — 21,7 тис. га, сіножаті й пасо¬ 
вища — 16,5 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: цукр. буряки, озима пшениця, 
овес, льон-довгунець, картопля. 
У М. р.— 9 колгоспів, птахофаб¬ 
рика, райсільгосптехніка. 
Залізничні станції: Миколаїв-Дні¬ 
стровський, Пісочне. Автомоб. шля¬ 
хів — 294 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 248 км. 
У районі — 45 заг.-осв., 2 муз. і 
2 спорт, школи, 2 профес.-тех. і 
технічне уч-ща, політехнікум (м. 
Новий Роздол); 38 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні; санаторій «Роз¬ 
дол». 53 клубні установи, 2 кіно¬ 
театри, 50 кіноустановок, 58 б-к. 
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Миколаївська 
область. 
Пам’ятник російському 
флотоводцю С. О. Ма¬ 
карову в Миколаєві. 
Скульптори О. Л. Со- 
пєлкін, А. А. Коптєв, 
архітектор Ю. Руденко. 
1976. 

33- 
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Милоградсько-підгір- 
цівська культура. Речі 
з пам’яток: 1, 2, 7, 8 — 
залізні мотижка, нако¬ 
нечник стріли, сокира 
і серп; 3 і 5 — бронзові 
наконечник стріли і 
прикраса; 4 і 9 — гли¬ 
няний посуд; б — 
шпилька (верхня ча¬ 
стина бронзова, ниж¬ 
ня — залізна). 

Мимобіжні прямі. 

У с. Бродках М. р. народився укр. 
рад. скульптор Я. І. Чайка. У райо¬ 
ні видається газ. «Ленінська зоря» 
(з 1944). Е. О. Андрейчикова. 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙбН— на 
Пд. Микол, обл. УРСР. Утворений 
1923. Площа 1,5 тис. км2. Нас. 37,5 
тис. чол. (1980). У районі — 55 на¬ 
селених пунктів, підпорядкованих 
селищній і 11 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Миколаїв. 
М. р. на Пд. Сх. омивається Бузь¬ 
ким лиманом. Розташований у 
межах Причорноморської низови¬ 
ни. Корисні копалини: вапняки, 
глини, піски. Гол. річка — Пів¬ 
денний Буг (на пн.-сх. межі райо¬ 
ну). Грунти чорноземні та каштано¬ 
ві. Осн. пром. і культур, центр 
району — місто обл. підпорядку¬ 
вання Миколаїв. У районі — під¬ 
приємства по вироби, буд. матеріа¬ 
лів та харч, пром-сті; найбільші — 
з-ди: цем., Микол, гідролізно- 
дріжджовий (обидва у смт Оль- 
шанському), Варварівський буд. 
матеріалів та комбінат буд. мате¬ 
ріалів (обидва у м. Миколаєві). 
5 будинків побуту. Спеціалізація 
с. г.— землеробство зернового і 
тваринництво м’ясо-мол. напряму. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
93 гис. га, у т. ч. орні землі — 79 
гис. га, сади і виноградники — 
2,3 тис. га. Зрошуваних зе¬ 
мель — 11,7 тис. га (Пд.-Бузька 
зрошувальна система). Осн. куль¬ 
тури: озима пшениця, ячмінь, 

кукурудза, соняшник, горох, ово¬ 
чеві, баштанні. У М. р.— 12 рад¬ 
госпів, риболовецький колгосп, пта¬ 
хофабрика, райсільгосптехніка. 
Залізнич. ст. Миколаїв. Автомоб. 
шляхів — 316 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 265 км. У районі — 
36 заг.-осв., музична та кінно- 
спорт. школи, 2 профес.-тех. уч-ща; 
43 лік. заклади, у т. ч. 5 лі¬ 
карень, туристська база « Півден¬ 
ний Буг». 46 будинків культури і 
клубів, 34 кіноустановки, 32 б-ки. 
У М. р. видається газета «Маяк» 
(з 1933). П. І. Редько. 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙбН — 
у пн.-сх. частині Одес. обл. УРСР. 
Утворений 1945. Площа 1,1 тис. 
км2. Нас. 24,2 тис. чол. (19Я0). 
У районі — 58 населених пунктів, 
підпорядкованих селищній і 11 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Миколаївка. М. р. розта¬ 
шований у межах Причорномор¬ 
ської низовини. Корисні копалини: 
глина, пісок, ракушняк. Річки: 

Чичиклія (бас. Пд. Бугу), Тилігул 
з прит. Журавка. Грунти чорно¬ 
земні. Лежить у степовій зоні. 
Найбільше підприємство р-ну—Ми¬ 
колаївський сироробний завод. Ді¬ 
ють комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Миколаївка) та 2 будин¬ 
ки побуту. Землеробство спе¬ 
ціалізується на вирощуванні зер¬ 
нових і тех. культур; тваринницт¬ 
во м’ясо-мол. напряму. Площа с.-г. 
угідь 1979 становила 93,3 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 76,4 тис. га, 

сіножаті й пасовища — 16,4 гис. 
га. Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, соняшник, цукр. бу¬ 
ряки. Скотарство, свинарство, вів¬ 
чарство, птахівництво. У М. р.— 
13 колгоспів, 3 радгоспи, райсіль¬ 
госптехніка. Автомоб. шляхів — 
214 км, у г. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 158 км. У районі — 29 заг.- 
осв. і музична школи, зоовет. тех¬ 
нікум (с. Ісаєве); 38 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 44 будинки куль¬ 
тури і клуби, кінотеатр, 42 кіно¬ 
установки, 35 б-к. У М. р. видаєть¬ 
ся газ. «Червоний прапор» (з 1946). 

1 П Даргєнко 
м и кол Аї ВСЬКИ Й РОСІЙСЬ¬ 
КИЙ ДРАМАТЙЧНИ Й ТЕАТР 
імені В. П. Чкалова. Засн. 1922 
як пересувний театр <Шахтпер- 
ка Донбасса*, 1935 став стаціонар¬ 
ним театром у м. Миколаєві. З 
1940 — ім. В. П. Чкалова. В 1941— 
44 група перебувала на Уралі 
(м. Алапаєвськ). В репертуарі 
театру—рос. класичні й сучас. тво¬ 
ри («Ревізор» М. Гоголя, «Варвари» 
М. Горького, «Молода гвардія» за 
Фадєєвим, «Характери» за Шук- 
шиним, «Живи і пам’ятай» за 

Распутіним), п’єси укр. драматур¬ 
гів («Загибель ескадри» Корній¬ 
чука, «Кремлівські куранти» М. 
Погочіна), письменників брат¬ 
ніх республік (А. Делендика, В. 
Мхитаряна) і зарубіжних авторів 
(Ф. Шіллера. І. Буковчана. Ю. 
О’Ніла). В театрі працювали: нар. 

артисти УРСР В. Високов і Б. Са- 
буров, нар. арт. РРФСР С. Лук’я- 
нов, засл. артист УРСР Д. Сла¬ 
ві н та ін. В творчій трупі 
(1981) нар. артисти УРСР Н. 
Троянова, А. Квасенко-Ржечицька, 
засл. артисти УРСР Р. Гінет, В. 
Кузьмін, А. Кучинський, Є. Пузеп, 
О. Сиромятников. Гол. режисер — 
Г. Пименов (з 1978). 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУ- 
ДІВНЙЙ ЗАВбД імені 61 кому¬ 
нара. Розташований у Миколаєві. 
Засн. 1788 як верф-адміралтейство; 
1911 її перейменовано на з-д«Рус- 
суд». Будував вітрильні й металеві 
кораблі. В 1900 зі стапелів з-ду 
спущено, зокрема, броненосець 
<Потьомкін>. Робітники підприєм¬ 
ства брали активну участь у рево- 
люц. русі. Перший страйк відбув¬ 
ся 1871. Страйкові виступи повто¬ 
рювалися 1900, 1902, 1911, 1914, 
1916. Робітники з-ду боролися за 
встановлення Рад. влади на Украї¬ 
ні, проти іноз. інтервентів. У 1930 
з-ду було присвоєно ім’я 61 кому¬ 
нара на честь робітників, розстрі¬ 
ляних денікінцями 1919 на площі 
біля з-ду. У післявоєнні роки під¬ 
приємство значно розширено. 3-д 
випускає (1980) рефрижераторні 
судна, самохідні баржі. Підприєм¬ 
ство нагороджено орденом Леніна 
(1963). Г М. Балабаєв. 
МИКОЛАЇВСЬКИМ СУДНОБУ¬ 
ДІВНИЙ ЗАВбД «ОКЕАН». 
Буд-во почато 1946. Першу чергу 
осн. виробничих потужностей вве¬ 
дено 1951. Протягом 1951—56 було 
споруджено серію несамохідних 
барж і мор. суден. В 1957—70 
підприємство випускало мор. 
трансп. рефрижераторні судна (во¬ 
дотоннажністю 5,5 тис. т), пром.- 
виробничі рефрижератори (6,4 тис. 
т), суховантажні су дна-лісовози. 
З 19/0 з-д перейшов на буд-во 
якісно нових суховантажних і 
комбінованих суден. Протягом 
1972—78 збудов. кілька рудовозів 
типу «Зоя Космодем’янська» (водо¬ 
тоннажністю 62,5 тис. т), гол. 
супертраулер «Горизонт» (8850 т), 
гол. нафторудовоз«Борис Бутома» 
та нафторудовоз «Академік Сєче- 
нов» (по 130 тис. т кожний). 

О. О. Малярчук. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕАТР ЛЯ¬ 
ЛЬОК Засн. 1970. В репертуарі 
театру: «Оповідь про слово сильне, 
зірку червону, барабани гучні» 
П. Антокольського, «Хлопчиш-Ки- 
бальчиш і його тверде слово» А. 
Гайдара, «Руслан і Людмила» 
О. Пушкіна та ін. Гол. режи¬ 
сер театру — засл. арт. УРСР А. 
Оселедчик (з 1970). 
М И КОЛ Аї ВСЬКИ Й У КРАЇН- 
ськии теАтр дрАми і му- 
ЗЙЧНОЇ КОМЕДІЇ. Заснований 
1959 на базі Театру юного глядача і 
Укр. обл. драм, пересувного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. В репертуарі 
театру — укр. класичні й сучас. 
твори («Беркути» за Франком, 
«За двома зайцями» Старицького, 
«Сватання на Гончарівці» Квітки- 
Основ’яненка, «Сторінка щоден¬ 
ника» О. Корнійчука, «Партизан¬ 
ська іскра» Б. Арова й М. Саєн- 
ка — Респ. комсомольська премія 
ім. М. Островського, 1980), п’єси 
драматургів братніх республік 
(«Рі волк ц йний етюл» М. Шатро¬ 
ва, «Жіночий бунт» Є. Птичкіна і 
К. Васильєна), твори рос. класики 
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(«Серце не камінь» О. Островсь- 
кого) і зарубіжних авторів («Док¬ 
тор філософії» Нушича, «З ко¬ 
ханням не жартують» Кальдеро- 
на). В театрі працювали: засл. 
діячі мистецтва УРСР Д. Лазу- 
ренко, А. Літко, засл. артисти 
УРСР В. Оселедчик, В. Кар- 
пенко та ін. В творчій трупі (198 і) 
—нар. артисти УРСР Р. Гаврил- 
ко, Д. Борщов, засл. артисти 
УРСР В. Бурдик, В. Гостищев, 3. 
Дормідонтова, Л. Іванова, Н. Тол- 
мачова, Г. Черьомушев, О. Щер- 
бак. Гол. режисер — В. Безлепко 
(з 1979). В. І. Кирилов. 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХУДбЖНІЙ 
МУЗЄЙ імені В. В. Верещагіна. 
Зібрання творів образотворчого 
декоративно-ужиткового мистецт¬ 
ва. Засн. 1914 до 10-річчя з дня 
загибелі В. В. Верещагіна. Має 
відділи рос., укр. дожовтневого та 
рад., а також зх.-європ. мистецтва. 
Серед експонатів — твори В. Тро- 
пініна, І. Айвазовського, В. Сури¬ 
кова, В. Верещагіна, К. Трутов- 
ського, М. Сар’яна, К. Богаєвсько- 
го, Ю. Пименова, Т. Ябдонської 
та ін. Т.К. Волюшкіна. 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ цемЄнт- 
НО-ГІРНЙЧИЙ КОМБІНАТ — 
підприємство пром-сті будівель¬ 
них матеріалів. Розташований у 
м. Миколаєві Львів, обл. Буд-во 
цементного з-ду почато 1941; про 
довжене 1945. Першу технологіч¬ 
ну лінію введено в дію 1950. У 1963 
цем. з-д перетворено на комбінат 
у зв’язку з відкриттям Рава-Русь- 
кого кар’єру опоки і приєднанням 
його до з-ду. До складу М. ц.-г. к. 
входять цехи: гірничий (кар’єри 
вапняків, глини, опоки в м. Раві- 
Руській), сировинний, випалюван¬ 
ня, розмелювання, транспортно- 
пакувальний. Продукція комбіна¬ 
ту: портландцемент — для дорож¬ 
ніх покриттів, рядовий, швидко- 
тверднучий і пуцолановий. На М. 
ц.-г. к. діють 7 комплексно-меха- 
нізованих потокових ліній, весь 
технологічний процес вироби, це¬ 
менту контролюють контрольно- 
вимірювальні прилади. Підприєм¬ 
ство нагороджено орденом Леніна 
(1966). А. О. Постоловський. 
«МИКОЛАЇВСЬКИМ ЦЕНТР» — 
підпільна антифашист, орг-ція, що 
діяла в Миколаєві під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. Створе¬ 
ний у кін. вересня 1942 шляхом 
об’єднання підпільних груп. ЗО.IX 
сформувався керівний к-т«М. ц.». 
Він працював у тісному контакті 
з розвідувальною групою В. О. 
Лягіна, який був ініціатором ство¬ 
рення «М. ц.», але з метою конспі¬ 
рації в к-т не входив. Підпільники 
здійснили ряд диверсійних актів, 
організовували саботаж на пром. 
підприємствах, друкували й роз¬ 
повсюджували листівки. В листо¬ 
паді 1942 — січні 1943 гітлерівці 
заарештували керівників «М. ц.» 
Ф. О. Воробйова, П. Я. Защука 
і В. І. Соколова, в лютому 1943 — 
В. О. Лягіна; було заарештовано і 
страчено ще багатьох підпільників. 
У липні 1943 до «М. ц.» входилс 
бл. 50 чол., які продовжували бо¬ 
ротьбу проти окупантів. Після 
розгрому керівного ядра «М. ц.» 
член к-ту П. А. Комков з групою 
підпільників у травні 1943 пере¬ 
їхав до Херсона, звідки координу¬ 
вав дії підпілля на Миколаївщи- 

ні. Після загибелі П. А. Комкова 
восени 1943 керівне ядро підпілля 
знову перемістилося до Микола¬ 
єва і діяло до визволення міста від 
окупантів. 
миколаївські страйки ро- 
БІТНИКЇВ СУДНОБУДІВНбГО 
ЗАВбДУ «НАВАЛЬ» 1912, 1916. 
Поштовхом до страйку 1912 був 
арешт 23.V (5.VI) 19 робітників 
суднобудівного з-ду. Наступного 
дня понад 3 тис. робітників припи¬ 
нили роботу. Вони вимагали звіль¬ 
нити заарештованих і поставили пе¬ 
ред адміністрацією з ду ряд екон. 
вимог. 29.V (11.VI) завод було за¬ 
крито й усіх робітників звільнено. 
Страйк проходив під керівництвом 
більшовицької орг-ції і тривав 
42 дні. Адміністрація змушена була 
піти на деякі поступки. В. І. Ленін 
писав: «З південних страйків мета¬ 
лістів визначним є страйк 3886 
чоловік на миколаївських судно¬ 
будівних заводах» (Повне зібр. 
тв., т. 23, с. 376). 
8 (21).І 1916 робітники заводу, не 
припиняючи роботи, висунули пе¬ 
ред адміністрацією екон. вимоги. 
Не діставши відповіді, 11 (24).І 
робітники застрайкували. Кіль¬ 
кість страйкарів досягла 12 тис. 
чол. Було обрано страйковий к-т, 
до складу якого ввійшли робітни- 
ки-більшовики І. А. Чигрин, А. Ф. 
Радченко, О. К. Скороходов та ін. 
Адміністрація з-ду до 1 (14). II 
звільнила бл. 400 військовозобов’я¬ 
заних робітників, з яких понад 
100 було заарештовано, решту від¬ 
правлено на фронт. Проте страйк 
не припинявся і поступово пере¬ 
ростав у політичний. Лише 24.11 
(8.III) місц. владі вдалося при¬ 
душити виступ. Бл. 6 тис. військо¬ 
возобов’язаних робітників було від¬ 
правлено в армію. 
МИКОЛАЙЧИКИ (Егуп§іит) — 
рід рослин родини зонтичних. 
Багаторічні, рідше дво- або одно¬ 
річні трави. Листки цілісні або 
перисторозсічені, нерідко шкірясті, 
колючозубчасті. Квітки дрібні, дво¬ 
статеві, в головках, зібраних у 
складне зонтиковидне суцвіття; го¬ 
ловки оточені колючими покривни¬ 
ми листками. Бл. 230 (за ін. дже¬ 
релами, 250) видів, пошир, у теплих 
і помірних широтах земної кулі. 
В СРСР — 15 видів, з них в УРСР 
— 3: М. польові (Е. сашрезі- 
ге) ростуть у степах, біля шляхів, 
як бур’ян на полях, восени 

Миколи церква з села Кривки на _ 
Львівщині (тепер у Музеї народної 
архітектури та побуту у Львові). 
1763. 

утворюють т. з. перекотиполе. 
М. плоскі (Е. ріапиш) — в 
степах, на пісках, біля шляхів; 
М. п р и м о р с ь к і (Е. шагіїі- 
тиш) — на приморських пісках 
(в літоральній смузі Чорного та 
Азовського морів). Багато видів 
М.— декоративні. 
МИКОЛАЙЧУК Іван Васильович 
(н. 15.VI 1941, с. Чортория, тепер 
Кіцманського р-ну Чернів. обл.) — 
укр. рад. кіноактор, сценарист та 
кінорежисер, засл. арт. УРСР 
(з 1968). У 1957 закінчив студію при 
Чернів. драм, театрі ім. О. Ко- 
билянської, працював у цьому теат¬ 
рі. В 1965 закінчив Київ, ін-т 
театр, мистецтва ім. І. Карпенка- 
Карого. З 1965 — актор Київ, кіно¬ 
студії ім. О. П. Довженка. Ролі: 
Тарас Шевченко («Сон», 1964), 
Іван Палійчук («Тіні забутих пред¬ 
ків», 1964), Давид Мотузка («Бур’¬ 
ян», 1966), Петро («Білий птах з 
чорною ознакою», 1971, співавт. 
сценарію). Знімався у фільмах 
«Анничка», «Тривожний місяць 
вересень» та ін. Поставив фільм 
«Вавілон-ХХ» (1979, за романом 
«Лебедина зграя» В. Земляка). 
Респ. комсомольська премія ім. 
М. Островського, 1967. 
МИКбЛИ ПРИТЙСКА ЦЕРК¬ 
ВА — пам’ятка архітектури. Роз¬ 
ташована на Подолі в Києві. Спо¬ 
руджена 1631. М. П. ц.— хрещата 
в плані споруда в формах укр. ба¬ 
рокко, з однією банею. В 1868 до 
неї прибудовано дзвіницю. Іл. 
див. до ст. Київ, т. 5, с. 119. 
МИКбЛИ ЦЕРКВА з села Крив- 
ки на Львівщині. Тепер — у Музеї 
нар. архітектури і побуту у Львові. 
Пам’ятка дерев’яної нар. архітек¬ 
тури. Споруджена 1763. Має ви¬ 
гляд тридільного храму з квад¬ 
ратними зрубами й чотириколон- 
ним ганком. Церква увінчана трьо¬ 
ма верхами (середній з чотирма за¬ 
ломам^ бічні — з трьома). Верх 
над баоинцем двох’ярусний, дзві¬ 
ниця і хори з галереєю-обходом. 
Різьблений барокковий іконостас. 

Г. Н. Логвин. 
МИКУЛА СЕЛЯНЙНОВИЧ— 
селянин-богатир, герой билин. В 
образі М. С.— вільнолюбного, мо¬ 
гутнього й розумного хлібороба- 
трудівника художньо втілено без¬ 
межні творчі сили народу, велич 
вільної хліборобської праці. Укр. 
мовою билину про М. С. переклав 
П. Грабовський. 
МИКУЛИНЦІ — селище місько¬ 
го типу Теребовлянського р-ну 
Терноп. обл. УРСР, на р. Сереті 
(бас. Дністра), за 4 км від заліз- 
нич. ст. Микулинці-Струсів. 3,1 
тис. ж. (1980). 3-ди: пивоварний, 
хлібний, консервний, залізобетон¬ 
них виробів, цегельний та лісоза¬ 
вод, виробниче об’єднання по меб¬ 
лях і деревообробці, виробниче 
відділення Теребовлянської рай- 
сільгосптехніки, лісництво, ком¬ 
бінат комунальних підприємств. 
5 заг.-осв. і музична школи, 2 
лікарні. Будинок культури, 5 клу¬ 
бів, кінотеатр, 5 б-к. Архіт. па¬ 
м’ятки: руїни замку (16 ст.), па¬ 
лац (18—19 ст.), культові спору¬ 
ди 18—19 ст. М. відомі з 1096. 
милА — солі вищих жирних кис¬ 
лот (гол. чин. пальмітинової, стеа¬ 
ринової і олеїнової). Одержують 
діянням їдкого лугу на рослинні і 
тваринні жири або на натуральні 

МИЛА 

Богати р-зем ле роб 
Микула Селянинович. 
Композиція І. Білібіна. 
1914-34. 

Миколайчики плоскі. 
Верхня і нижня части¬ 
ни рослини та квітка. 

Мильнянка лікарська. 
Верхня частина квіту¬ 
чої рослини. 

Минь. 
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МИЛАШКІНА 

Т. А. Милашкіна. 

В. П. Милорадович. 

М. І. Милян. 

Ж 

А. А. Мильников 

і синтетичні жирні к-ти. До М. 
відносять також солі нафтенових і 
смоляних к-т. М.— типові по¬ 
верхнево-активні речовини у ши¬ 
роко застосовуються як миючі за¬ 
соби. Відповідно до призначення 
розрізняють М. господарські, туа¬ 
летні і технічні. Здебільшого за¬ 
стосовують розчинні у воді натрі¬ 
єві, рідше — калієві й амонійні со¬ 
лі жирних к-т з числом атомів вуг¬ 
лецю в молекулі к-ти від 12 до 20. 
Солі з меншим числом атомів вуг¬ 
лецю миючої здатності не мають, 
а з більшим — важкорозчинні у 
воді. Нерозчинні у воді солі жир¬ 
них к-т лужноземельних та важ¬ 
ких металів наз. металі чни- 
ми милами і використовують¬ 
ся для тех. цілей, напр. при виго¬ 
товленні консистентних мастил, 
пластифікаторів, сикативів то¬ 
що. М. в УРСР виробляють Київ, 
миловарний завод, Харків, мило¬ 
варний комбінат, Вінницький 
жировий комбінат, Одеський і 
Слов’янський масложирові комбі¬ 
нати та ін. підприємства. 

Б. П. Котельников. 
МИЛАШКІНА Тамара Андріївна 
(н. 13.IX 1934, Астрахань) — рос. 
рад. співачка (лірико-драм. сопра¬ 
но), нар. арт.СРСР (з 1973). В 1959 
закінчила Моск. консерваторію 
(клас О. Катульської). З 1958 — 
солістка Великого театру СРСР. 
Партії: Марія, Ліза, Татьяна («Ма¬ 
зепа», «Пікова дама», «Євгеній 
Онєгін» Чайковського), Тоска 
(«Тоска» Пуччіні), Леонора («Тру¬ 
бадур» Верді), Наташа Ростова 
(«Війна і мир» Прокоф’єва). На¬ 
городжена орденом Леніна. 
МЙЛЕВ Гео (справж. ім’я та 
прізв.— Георгій Милев Касабов; 
15 (27).І 1895, с. Раднево, поблизу 
м. Стара Загора — 15.V 1925, Со¬ 
фія] — болт. поет. Рання творчість 
позначена впливом символізму й 
експресіонізму (збірки «Жорсто¬ 
кий перстень», 19^0,«Ікони сплять», 
1922). Під впливом Вересневого 
повстання 1923 відбувся перелом у 
світогляді М. В своєму журн. 
«Пламк» («Полум’я», 1924—25) 
пропагував марксист, ідеї, тради¬ 
ції революц. мистецтва. В героїко- 
романтичній поемі «Вересень» 
(1925) відтворив боротьбу болг. 
народу проти царизму й фашизму. 
Перекладав твори О. Блока, В. 
Маяковського, І. Франка та ін. 
За революц. діяльність страчений. 
Те.: Укр. перекл.— Вересень. 
X.— К., 1934; [Твори]. В кн.: Антоло¬ 
гія болгарської поезії, т. 1. К., 1974; 
Рос. перекл,— Сентябрь. В кн.: 
Болгарская поззия, т. 1. М.. 1970; 
Избранное.М., 1976. 
Літ.: Марков Г. Гео Милев. София, 
1964. О. В. Шпильова. 
МЙЛЕТИЧ Любомир Георгієв (1.1 
1863, Штип, тепер Югославія — 
1.УІ 1937, Софія) — болг. філо¬ 
лог, акад. Болг. АН (з 1898), 
з 1926 — її президент. З 1901 — 
чл.-кор. Петерб. АН (пізніше — 
АН СРСР). Автор праць з болг. 
мови, історії, фольклору й етно¬ 
графії: «Членна форма в болгар¬ 
ській та російській мовах» (1901), 
«Східноболгарські говори» (1905), 
«Родопські говори болгарської мо¬ 
ви» (1912). ^ /. А. Стоянов. 
МИ/іЕЦЬКИЙ Аврам Мойсейович 
(н. 10.III 1918, Київ) — укр. рад. 
архітектор. У 1941 закінчив Київ, 
інженерно-буд. ін-т, де вчився у 

Й. Каракіса та В. Заболотного. 
Осн. роботи: пам’ятник на місці 
зустрічі рад. і амер. армій в Тор- 
гау на Ельбі (1945, тепер НДР), 
комплексна забудова автомагістра¬ 
лі Київ — Харків — Ростов (1952), 
парк Вічної Слави з пам’ятником 
на могилі Невідомого солдата 
(1957, іл. див. до ст. Київ, т. 5, 
с. 122), пам’ятник на місці команд¬ 
ного пункту 1-го Укр. фронту в 
с. Нових Петрівцях Київ. обл. 
(1958), автовокзал (1959—60), Ки¬ 
ївський палац піонерів і школя¬ 
рів (1964), обидва — в Києві; 
всі — у співавт.; проекти — істор.- 
археол. і архіт. комплекси «Дав¬ 
ній Київ» (1967) і «Червона площа» 
(в Києві, 1972). Держ. премія 
СРСР, 1967. 
милЕшко Яків Андріанович 
(16.1 1898, с. Попівка, тепер 
с. Смирнове Куйбишевського р-ну 
Запоріз. обл.— 23.VI 1978, Одеса) 
— укр. рад. режисер, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1951). Член 
КПРС з 1919. В 1934 закінчив Ле- 
нінгр. театр, ін-т. У 1933—41 і 
1945—47 працював режисером Ле- 
нінгр. театру опери та балету ім. 
С. М. Кірова, з 1948—62 (з 1954 
гол. режисер) — в Одес. театрі 
опери та балету. Вистави: «Богдан 
Хмельницький» К. Данькевича, 
«Борис Годунов» і «Хованщина» 
М. Мусоргського, «Пікова дама» 
П. Чайковського, «Казка про царя 
Салтана» М. Римського-Корсако- 
ва та ін. 
милогрАдсько - ПІДГГРЦІВ- 
СЬКА КУЛЬТУРА — археологія- 
на культура часів раннього заліз¬ 
ного віку, поширена на півночі 
УРСР і півдні БРСР. Назва похо¬ 
дить від пам’яток, досліджених 
біля с. Підгірців Обухівського 
р-ну Київ. обл. та с. Милограда 
Рєчицького р-ну Гом. обл. Виділе¬ 
на 1950. Підгірцівські неукріплені 
поселення розташовані на підви¬ 
щених заплавах. Поховання — без- 
курганні з обрядом трупопокладен- 
ня на спині, з нечисленним похо¬ 
вальним інвентарем (посудом та 
ажурними бронзовими прикраса¬ 
ми). Милоградські поселення явля¬ 
ли собою городища, розташовані на 
мисах. Поховання — безкурганні з 
обрядом трупоспалення. При роз¬ 
копках поселень М.-п. к. відкрито 
залишки напівземлянкових і назем¬ 
них жител. У пам’ятках М.-п. к. 
знайдено ліпні опуклобокі горщи¬ 
ки переважно з округлим дном, 
круглодонні миски, залізні тесла, 
сокири, серпи, шила, ножі, голки, 
прикраси, прясельця, ливарні 
форми та тиглі, глиняні фігур¬ 
ки тварин. М.-п. к. датується 
7 ст. до н. е.— 1—2 ст. н. е. (в ме¬ 
жах БРСР) і 5—3 ст. до н. е. (на 
тер. УРСР). Носіями М.-п. к. вчені 
вважають праслов’янські або балт- 
ські племена. Іл. с. 500. 
Літ.: Мельниковская О. Н. Племена 
Южной Белоруссии в раннем желез- 
ном веке. М., 1967. 
МИЛОНЕГ Петро (рр. н. і см. 
невід.) — давньорус. будівничий 
кін. 12 — поч. 13 ст. Був архітекто¬ 
ром при дворі київ, князя Рюрика 
Ростиславича. В 1199—1200 спору¬ 
див кам. підпірну стіну біля Виду- 
бицького монастиря в Києві. Як 
вважають дослідники, М. збудував 
собор Апостолів у Білгороді під 
Києвом (1197) і церкву Ва- 

силія на Новому дворі (1197) 
в Києві (не збереглися). Твор¬ 
чість М. мала вплив на розвиток 
давньорус. архітектури. 
Літ.: Асєєв Ю. С. Петро Милонег — 
видатний зодчий давньої Русі. «Віс¬ 
ник Академії архітектури УРСР», 
1950, № 3. 
МИЛОРАДОВИЧ Василь Петро¬ 
вич [1 (13).І 1846, с. Токарі, тепер 
Лохвицького р-ну Полтав. обл.— 
1911, с. Литвяки, тепер Лубенсько¬ 
го р-ну Полтав. обл.] — укр. фоль 
клорист і етнограф. Закінчив 
Харків, ун-т (1869). Працював 
мировим суддею в Лубенському 
повіті (1875—90). Опублікував 
праці з історії і нар. культури Лу- 
бенщини: «Снітинська старовина» 
(1897—1900), «Народна медицина 
в Лубенському повіті Полтавської 
губернії» (1900), «Середня Лубен- 
щина» (1903), «Степова Лубенщи- 
на» (1904), «Життя-буття лубен¬ 
ського селянина» (1904). Один з 
перших на Україні почав збирати і 
видав робітн. і наймитський фольк¬ 
лор: «Робітничі пісні Лубенського 
повіту Полтавської губернії...» 
(1895). Наук, цінність становлять 
також зібрані М. фольклорні мате¬ 
ріали: «Народні обряди й пісні 
Лубенського повіту...» (1897) та 
«Казки й оповідання, записані в 
Лубенщині» (1913). 
Літ.: Горленко В. Ф. В. П. Милора¬ 
дович. «Народна творчість та етногра¬ 
фія», 1966, № 2. І. П. Березовський, 
МИЛОРАДОВИЧІ — великі укр. 
поміщики на Лівобережній Украї¬ 
ні. Михайло Ілліч М. 
[р. н. невід.— п. 14 (25). IX 
1726] — гадяцький полковник 
(1715—26). Петро Степано¬ 
вич М. [бл. 1723—7 (18).І 1799] 
— останній чернігівський полков¬ 
ник (1762—81). 
Андрій Степанович М. 
[бл. 1726—2 (13). VI 1796]— рос. 
держ. діяч. Брав участь у Семиліт¬ 
ній війні 1756—оЗ, рос.-тур. війні 
1768—74. З 1782 — черніг. губер¬ 
натор. За дорученням П. О. Румян- 
цева керував складанням опису 
Лівобережної України. М и - 
хайло Андрійович М. 
[1 (12).Х 1771 — 15 (27).ХІІ 1825] 
— рос. військ, діяч, генерал, граф 
(з 1813). Сподвижник О. В. Суво- 
рова і М. І. Кутузова. Брав участь 
у швейцарському поході (1799), 
війнах проти Франції 1805, Туреч¬ 
чини 1806—12. У 1809—12 — київ, 
військ, губернатор. У Бородінській 
битві 1812 командував правим кри¬ 
лом 1-ї армії. Учасник закорд. 
походів рос. армії (1813—14). З 
1818 — петерб. військ, губернатор. 
Під час повстання декабристів у 
Петербурзі 14 (26).XII 1825 був 
смертельно поранений П. Г. Кахов¬ 
ським. 
Григорій Олександро¬ 
вич М. [24.IX (6.Х) 1839 — 
13 (26).VIII 1905] — авторпраць з 
історії та археології У країни. 
МЙЛОШ ОБРЕНОВИЧ (Милош 
ОбреновиЙ) Милош Теодорович 
(7.III 1780, Средня Добриня—14.ІХ 
1860, Топчи дер, поблизу Белгра¬ 
да) — сербський князь 1815—39 
і з 1858, засновник династії 06- 
реновичів. Виходець із замож¬ 
них селян. Учасник сербського 
повстання проти турецького пану¬ 
вання 1804—13. У 1815 очолив нове 
повстання, внаслідок якого домігся 
призначення спадковим правите- 
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лем Сербії. Після здобуття Сербією 
внутр. автономії (див. Акерманська 
конвенція 1826, Адріанополь- 
ський мирний договір 1829) став 
правителем Сербії. Проводив абсо¬ 
лютистську політику, що призвело 
до гострої політ, боротьби. В 
1839 зрікся престолу, 1840 зали¬ 
шив Сербію. Знову посів серб¬ 
ський престол 1858 після скинення 
Карагеорггевичів. 
МЙЛЯ (від лат. шіііа раззииш — 
тисяча подвійних кроків) — оди¬ 
ниця довжини в неметричних си¬ 
стемах мір. 1)Міжнар. мор. М.— 
серед, довжина 1 мінути дуги зем¬ 
ного меридіана, дорівнює 1852 м. 
2) Брит. мор. М.— 1853, 184 м. 
3) Геогр. М. — довжина 1/15 
градуса дуги екватора, дорівнює 
7420,4 м. 4) Брит. сухопутна 
М. (застосовується і в США) — 
5280 футів « 1609,344 м. 5) Стара 
рос. М.— 7 верст = 7467,6 м. 6) 
Стара римська М.— 1481 м. 
милян Микола Іванович (н. 6.ІІІ 
1929, с. Добряни, тепер Городоцько- 
го р-ну Львів, обл.) — новатор 
виробництва, слюсар, Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1971). Член КПРС 
з 1970. Працюючи з 1953 на Львів, 
автобусному з-ді слюсарем, бри¬ 
гадиром слюсарів пресового цеху, 
вніс ряд цінних раціоналізатор¬ 
ських пропозицій, внаслідок чого 
значно зросла продуктивність пра¬ 
ці на дільниці. Делегат XXV з’їзду 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
УРСР 9—10-го скликань. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
медалями. М. Я. Тесленко. 
МЙЛЬНИИ КбРІНЬ — народна 
назва коренів і кореневищ рослин, 
що містять в значній кількості орга¬ 
нічні речовини — сапоніни, роз¬ 
чини яких піняться. М. к. є у 
рослин різних родин, в СРСР — 
переважно у рослин родини 
гвоздикових (напр., мильнянка 
лікарська, лещиця волотиста та 
ін.). М. к. використовується для 
одержання мед. та тех. сапонінів, 
у виробництві рідких інсектицидів 
та як відхаркувальний засіб. 
МЙЛЬНИКОВ Андрій Андрійо¬ 
вич (н. 22.11 1919, Покровськ, тепер 
Енгельс Сарат. обл.) — рос. рад. 
живописець, нар. художник СРСР 
(з 1976), дійсний член АМ СРСР 
(з 1966). В 1938—46 навчався в 
Ін-ті живопису, скульптури і архі¬ 
тектури ім. І. Ю. Рєпіна в І. Гра¬ 
баря та В. Орєшникова, де з 1947 
викладає (професор — з 1967). Тво¬ 
ри: картини — «Клятва балтійців» 
(1946), «На мирних полях» (1949), 
«Пробудження» (1957), «Сестри» 
(1967), «Літо» (1969), «Ранок» 
(1972), «Прощання» (1975), «Гроза» 
(1976); монументальні — «Ленін» 
(1961, жорстка завіса Кремлівсько¬ 
го Палацу з’їздів). Нагороджений 
орденами Леніна,«Знак Пошани». 
Державна премія СРСР, 1951, 
1977. 
Літ.: Каганович А. Л. Андрей Анд- 
реевич Мьільников. Л., 1980. 
МЙЛЬНИКОВ Григорій Михай¬ 
лович (25.V 1919, с. Єгор’євка, 
тепер Касторенського р-ну Кур¬ 
ської обл.— 26. IX 1979, Москва) 
— рад. льотчик-пггурмовик, пол¬ 
ковник, двічі Герой Рад. Союзу 
(лютий, квітень 1945). Член КПРС 
з 1942. В Рад. Армії з 1939. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 

брав участь у бойових діях на Зх., 
Ленінгр. і 3-му Білорус, фронтах. 
Був льотчиком, командиром ланки, 
ескадрильї, заст. командира штур¬ 
мового авіаполку. Здійснив 223 
бойові вильоти. З 1945 — в запа¬ 
сі. Після закінчення 1954 Ін-ту нар. 
г-ва ім. Г. В. Плеханова працював 
у Москві за спеціальністю. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, 3 орде¬ 
нами Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
МИЛЬНЯНКА (Заропагіа) — рід 
рослин родини гвоздикових. Бага¬ 
торічні трави до 90 см заввишки. 
Листки видовжені, сидячі. Квітки 
двостатеві, білі або блідо-рожеві, 
зібрані у щитковидно-волотеве су¬ 
цвіття. Плід — коробочка. Бл. ЗО 
видів, поширених в Європі, Зх. 
Сибіру, Середній Азії. В СРСР — 
10 видів, з них в УРСР — 2. Най¬ 
поширеніша М. л і к а р с ь к а (5. 
оШсіпаїіз); росте на луках, по 
узліссях, берегах річок, як бур’ян 
у садах та на городах. Корені її 
містять до 35% сапонінів, викори¬ 
стовуються як емульгатор для 
миття вовняних і шовкових тканин, 
у харч, пром-сті, іноді в медицині 
як відхаркувальний засіб. Махро¬ 
ві форми вирощують як декора¬ 
тивні. Див. також Мильний корінь. 
Іл. с. 501. 
МИМОБГЖНІ прямГ — дві пря¬ 
мі (АВ і СОО) тривимірного про¬ 
стору, що не лежать в одній пло¬ 
щині (мал.). Через М. п. можна 
провести єдину пару паралельних 
площин, віддаль між якими наз. 
віддалю між М. п. (дорівнює най- 
коротшій віддалі між точками цих 
прямих). Іл. с. 500. 
МИНАЄВ Іван Павлович [9 (21).Х 
1840, Тамбов — 1 (ІЗ).УІ 1890, Пе¬ 
тербург] — рос. історик, засновник 
рос. індологічної школи. З 1869 
— доцент, з 1873 — професор Пе- 
терб. ун-ту. З 1871 — член Рос. 
геогр. т-ва. В 1874—75 відвідав Ін¬ 
дію (також 1880,1885—86), Цейлон 
і Непал, 1885—86 — Бірму. Автор 
праць з буддизму, філології та 
лінгвістики, істор. географії, 
фольклору, середньовічної і нової 
історії Індії. 
МИНАЄВ Кузьма Панасович [2 
(14).XI 1895, с. Нова Слобідка, 
тепер Малоярославецького р-ну 
Калуз. обл.— 26.1 1950, Київ] — 
укр. рад. співак (баритон), нар. 
арт. УРСР (з 1946). Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1946. В 1925 закін¬ 
чив Моск. консерваторію; 1925—27 
вдосконалював майстерність в 
оперній студії Великого театру 
СРСР. У 1927—29— соліст Харків., 
1929—31 — Другої пересувної укр. 
опер, 1931—33 — Азерб., 1933— 
37 — Одес., 1937—50 — Київ, теат 
рів опери та балету. Партії: Остап, 
Микола («Тарас Бульба», «Натал¬ 
ка Полтавка» Лисенка), Султан 
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака- 
Артемовського), Онєгін («Євгеній 
Онєгін» Чайковського), Ріголетто 
(«Ріголетто» Верді), Проценко 
(«Молода гвардія» Мейтуса), Щорс 
(«Щорс» Лятошинського). Концерт¬ 
на діяльність. 
МИНАЙЛЕНКО Іван Захарович 
(1902, Харків —21.ХІ 1919) — 
учасник боротьби за владу Рад на 
Україні, один з організаторів ком¬ 
сомолу України. Н. в робітн. сім’ї. 
В 1917 проводив роботу по створен¬ 
ню Соціалістичної спілки рооітн. 

молоді в Харкові. Брав участь у 
Всеукраїнському страйку заліз¬ 
ничників 1918. Під час громадян, 
війни—на підпільній роботі в Хар¬ 
кові. Закатований денікінцями, 
минкб Василь Петрович [н. 
1 (14).І 1902, с. Минківка, тепер 
Валківського р-ну Харків, обл.] — 
укр. рад. письменник. Член КПРС 
з 1942. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Вчився в Харків, ін-ті нар. 
освіти. Належав до літ. орг-ції 
<Плуг». Друкуватися почав 1924. 
Автор п’єс «Купала» (1924), «Ой у 
полі жито» (1926), «Не називаючи 
прізвищ» (1953), «Мовчати заборо¬ 
нено» (1955), «Чорний змій» (1958), 
«Комедія з двома інфарктами» 
(1967), «Сповідь Юліана» (1974) та 
ін.; зб-к оповідань і нарисів; повіс¬ 
тей «Над річкою Хоролом» (1949), 
«Ясні зорі» (1951), «Моя Минків¬ 
ка» (ч. 1—2, 1962—70); роману 
«Ярина Черкас» (1936). Осн. те¬ 
ми — життя колгоспного села, 
дружба народів, морально-етичні 
проблеми. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ін. 
орденами і медалями. 
Те.: Вибрані твори. К., 1962; Коме¬ 
дії. К., 1968; П’єси. К., 1977; Рос. 
п е р е к л.— Драма и комедии. М.. 
1963; Моя Минкивка. М., 1973. 

Л. М. Коваленко. 
минь, миньок річковий (Ьоіа 
Іоіа) — риба родини тріскових. 
Тіло видовжене (довж. до 60 см, 
жива маса до 5 кг, іноді 120 см 
і 24 кг), вкрите дрібного лускою. 
Перший спинний плавець короткий, 
другий спинний і анальний плавці 
займають бл. половини довж. тіла. 
На підборідді є один вусик. За 
барвлення тіла темно-буре з світ¬ 
лими плямами. Поширений у 
прісних водах Пн. півкулі, в 
УРСР — у басейні Дніпра, Дніст¬ 
ра і водоймах Закарп.обл. Статевої 
зрілості досягає на 3—4-му році 
життя; нерестить і нагулюється 
взимку, ікра донна. Живе пере¬ 
важно в чистій холодній воді. 
Хижак. Цінна пром. риба. Іл. 
с. 501. 
МИР — 1) У Росії 13 — поч. 20 ст. 
сільська община. 2) На Україні 
те саме, що копа, громада; часом 
вживається в значенні — народ. 
МИР міжнародний — відносини 
між народами і державами, що 
грунтуються на проведенні зовніш¬ 
ньої політики ненасильницькими 
засобами, дотриманні взятих на 
себе й закріплюваних звичайно в 
договорах міжнародних зобов’я¬ 
зань; відсутність або припинення 
організованої збройної боротьби 
(тобто війни) між д-вами. М. як 
тип відносин між народами є істор. 
категорією. Марксизм-ленінізм 
розглядає проблеми М. конкретно- 
історично, з урахуванням реальних 
умов і класових інтересів пролета¬ 
ріату і нар. мас. Він науково 
з’ясував природу воєн, що є 
породженням класово антагоні- 
стич. формацій, і вказав народам 
шлях до загального, постійного М. 
—революц. повалення капіталістич. 
ладу, об'єднання робітн. класу 
всіх країн, побудова безкласового 
суспільства. Виникнення світової 
системи соціалізму і зміна співвід¬ 
ношення сил на міжнар. арені на 
користь соціалізму створили ре¬ 
альні передумови для захисту заг. 
М. і відвернення нової світової 

МИР 

Г. М. Мильников. 

К. П. Минаєв. 

В. П. Минко. 

А. А. Мильвиков. Сес¬ 
три. 1967. Державний 
Російський музей у Ле¬ 
нінграді. 
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МИРГОРОД війни. М. буває несправед¬ 

ливий, тобто такий, що обмежує 
суверенні права народів і має на 
меті забезпечити панування одних 
д-в над іншими, і справедливий, 
який гарантує суверенні права 
народів, їхню незалежність, рів¬ 
ність і спрямований на взаємови¬ 
гідне і рівноправне співробітництво 
сторін. Марксизм-ленінізм від¬ 
стоює справедливий, рівноправний 
М., який забезпечує прогресивний 
розвиток кожного з народів. Пере¬ 
мога Великої Жовтн. соціалістич. 
революції 1917 і перший законо¬ 
давчий акт Рад. д-ви — Декрет 
про мир заклали основи для усу¬ 
нення воєн з життя людства, зро¬ 
били корінний поворот у міжнар. 
відносинах. Імперіалістичній по¬ 
літиці грабіжницьких воєн соціа 
лізм протиставив ленінські прин¬ 
ципи мирного співіснування д-в з 
різним сусп. ладом і принцип 
пролет. інтернаціоналізму. Після 
розв’язання імперіалізмом двох 
світових воєн і особливо внаслідок 
появи й нагромадження ракетно- 
ядерних засобів масового знищення 
захист М. став осн. питанням су¬ 
часності, перетворився на глобаль¬ 
ну проблему, яка стосується інте¬ 
ресів усіх класів, соціальних груп, 
політ, партій, націй, держав і 
кожної людини зокрема. 
Величезна роль у справі розгортан¬ 
ня всесвітнього Руху прихильників 
миру у збереження й гарантування 
заг. М. і міжнародної безпеки на¬ 
лежить СРСР, ін. державам—учас¬ 
ницям Варшавського Договору 
1955, міжнар. робітн. класу, 
марксистсько-ленінським партіям, 
міжнар. комуністичному й робітн. 
руху. Реальні шляхи до розряд¬ 
ки міжнар. напруженості і стри¬ 
мування гонки озброєнь, до роз¬ 
зброєння і ліквідації загрози ядер¬ 
ної війни, конкретні завдання бо¬ 
ротьби за перехід від небезпеки 
воєн до М. і мирного співіснуван¬ 
ня обгрунтовано й розвинуто в 
Програмі КПРС, у рішеннях 
XXIII—XXVI з’їздів КПРС (див. 
Програма миру). «СРСР неухиль¬ 
но проводить ленінську політику 
миру, виступає за зміцнення без¬ 
пеки народів і широке міжнарод¬ 
не співробітництво».— зазначено 
в Конституції СРСР. Міцний М., 
як відзначив Л. І. Брежнєв на 
XXVI з’їзді КПРС,— одна з гол. 
цілей Комуністичної партії і Рад. 
д-ви. Проблеми захисту і збережен¬ 
ня М. знайшли широке відобра¬ 
ження в документах, прийнятих 
Нарадами представників кому¬ 
ністичних і робітн. партій 1957, 
1960, 1969, берлінською Конфе¬ 
ренцією комуністичних і робітни¬ 
чих партій Європи 1976, в мате¬ 
ріалах Паризької зустрічі кому¬ 
ністичних і робітничих партій 
Європи 1980. 
М. створює найсприятливіші умо¬ 
ви для будівництва соціалізму 
і комунізму; боротьба за М. не¬ 
віддільна від антиімперіалістич. 
руху й зливається з боротьбою за 
свободу народів, за соціальний про¬ 
грес і демократію, проти неоколоні¬ 
алізму і мілітаризму, бурж. ідеоло¬ 
гії. Остаточне знищення воєн, ут¬ 
вердження М. на землі — істор. мі¬ 
сі я ^комунізму. А. В. Кудрицький. 
МИРГОРОД — місто обласного 
підпорядкування Полтав. обл. 

УРСР, райцентр, на р. Хоролі 
(бас. Дніпра). Залізнична станція. 
Засн. в серед. 16 ст. Визволений 
1648 повстанськими загонами від 
польс.-шляхет. загарбників, М. 
став полковим містом Миргород¬ 
ського полку. В 1654 М. у складі 
Лівобережної України возз’єднано 
з Росією. В 1690 відбулося Мир¬ 
городського полку заворушення 
1690. Рад. владу в М. прого¬ 
лошено 10 (23). І 1918. Під час 
Великої Вітчизн. війни в період 
нім.-фашист, окупації М. (14.IX 
1941 — 18.IX 1943) в місті діяв 
підпільний райком партії, в райо¬ 
ні — партизан, загін. 
Провідне місце у пром-сті М. посі¬ 
дає вироби, буд. матеріалів (арма¬ 
турний, буд. деталей, буд. мате¬ 
ріалів з-ди, буд. комбінат) та харч, 
пром-сть (маслоробний, плодокон¬ 
сервний і хлібний з-ди, птахо- 
та хлібопродуктів комбінати). На 
базі місц. джерел працює з-д мі¬ 
неральних вод. Серед ін. підпри¬ 
ємств — комбікормовий, конопля¬ 
ний і гренажний з-ди, пром. ком¬ 
бінат. Комбінат побутового обслу¬ 
говування. Керамічний технікум, 
2 профес.-тех. уч-ща, 9 заг.-осв. 
і музична школи, лікарня. Будинок 
і Палац культури, 3 клуби, кіно¬ 
театр, 4 бібліотеки, музеї— крає¬ 
знавчий та літературно - меморі¬ 
альний Д. Гурамішвілі, який три¬ 
валий час жив у Миргороді. Па¬ 
м’ятники М. В. Гоголю, Д. Гура¬ 
мішвілі. 
М.— бальнеологія, і грязьовий ку¬ 
рорт. Осн. лікувальні засоби — 
мінеральні джерела з хлоридно- 
натрієвими водами, які використо¬ 
вують для пиття та ванн, а також 
високоякісний торф. Показання: 
захворювання шлунка, кишечника, 
печінки і жовчних шляхів, пору¬ 
шення обміну речовин. 
М. здавна славився художніми 
промислами: виробами з кераміки, 
вишивками, поясами, плахтами, 
ліжниками, які позначені місцеви¬ 
ми етногр. рисами й виконані 
за нар. традиціями. В 1896 в М. 
відкрито художньо-пром. школу 
ім. М. В. Гоголя, 1912 — перше 
у країнське трудове товариство ху 
дожньо-керамічних виробів. Тепер 
працює Миргородський кераміч¬ 
ний технікум імені М. В. Гоголя 
й ф-ка художніх виробів. 
У М. народились укр. і рос. живо¬ 
писець В. Л. Боровиковський, рад. 
історик Б. Д. Трекову педіатр О. 3. 
Лазарєв, укр. письменники Панас 
Мирний і І. Я. Рудченко. У М. 
в різний час працювали О. Г. Слас- 
тіон, Ф. П. Балавенський, Ф. С. 
Красицький, В. Г. Кричевський. 
В с. Василівці, поблизу М., про¬ 
йшло дитинство М. В. Гоголя. В М. 
часто бував укр. філософ і поет 

Г. С. Сковорода. Не раз приїздив 
Т. Г. Шевченко. 
Літ.: Чернецкая Т. Б. Город-курорт 
Миогород. X., 1977. 
МЙРГОРОДСЬКА ПОРбДА 
СВИНЕЙ — вітчизн. порода сви¬ 
ней м'ясо-сального типу. Виведена 
в 1940 у Миргородському і суміж¬ 
них з ним р-нах Полтав. обл. 
складним відтворювальним схре¬ 
щуванням місцевих коротковухих 
чорно-рябих свиней з беркшир¬ 
ською породою свиней, середнього 

Миргород. Одне з перших приміщень 
водолікарні. 

Свиноматка миргородської породи. 

білою, великою чорною породою 
свиней, темворською та великою 
білою породою свиней. Масть чор¬ 
но-ряба. Жива маса кнурів 300— 
320 кг, маток 200—240 кг. Плодю¬ 
чість 10—12 (22) поросят в опоросі. 
Тварини М. п. с. мають міцну кон¬ 
ституцію, глибокий і широкий ту¬ 
луб, спина і поперек прямі й ши¬ 
рокі, окістя довгі, широкі та м’я¬ 
систі. Щетина блискуча, довга і 
густа. Свині високопродуктивні, 
скороспілі, витривалі, добре при¬ 
стосовані до місцевих кормових 
і кліматич. умов, швидко відгодо¬ 
вуються. Молодняк у 6—7-місяч- 
ному віці досягає 100 кг. В останні 
роки М. п. с. вдосконалюють у 
м’ясному напрямку продуктивнос¬ 
ті. Розводять М. п. с. майже в 
усіх областях УРСР, в центр, 
областях РРФСР і Казахстані. 
МИРГОРОДСЬКИЙ КЕРАМГЧ- 
НИИ ТЕХНІКУМ імені М. В. Го- 
голя — середній навч. заклад 
М-ва легкої промисловості СРСР. 
Засн. 1896 як художньо-промисло¬ 
ва школа ім. М. В. Гоголя. В 1921 
школу було реорганізовано в 
художньонкерамічний технікум, 
1929 — в індустріально-керамічний 
ін-т, 1933 — в керамічний тех¬ 
нікум ім. М. В. Гоголя. М. к. т. 
має відділи: технології кераміки, 
теплотехніки (з цих спеціально¬ 
стей 1954 відкрито заочні відді¬ 
ли), худож. кераміки. В М. к. т. 
працювали відомі укр. митці Ф. 
Балавенський, О. Сластіон, Ф. 
Красицький, В. Кричевський та ін. 
МИРГОРОДСЬКИЙ полк - 
адм.-тер. і військ, одиниця на Ліво¬ 
бережній Україні в 2-й пол. 17— 
18 ст. Створений улітку 1648 під 
час визвольної війни українського 
народу 1648—54. Полковим цент¬ 
ром було м. Миргород. У 1658 7 со 
тень М. п. відійшли до новоство 
реного Лубенського полку. На 2-у 
пол. 18 ст. у складі М. п. було 12 
сотень. У 1764 2 сотні М. п., а 
1775 ще 2 сотні відійшли до ство¬ 
реної Новоросійської губернії. За 
ревізією 1764 кількість населення 
М. п. становила 70 403 чол. Коза¬ 
ки М. п. брали участь у нар.-виз¬ 
вольній війні 1648—54, Пушкаря і 
Барабаша повстанні 1657—58, 
Миргородського полку заворушен¬ 
ні 1690, у боротьбі проти швед. 
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окупантів 1708—09, рос.-тур. вій¬ 
нах 1735—74. В 1781 після лікві¬ 
дації полкового устрою на Лівобе¬ 
режній Україні територія М. п. 
ввійшла до складу Київського 
намісництва. 
Літ. див. до ст. Лубенський полк. 

О. І. Путро. 

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙбН — 
у пн. частині Полтавської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 1,5 
тис. км2. Нас. 55,6 тис. чол. (1980). 
У районі — 112 населених пунк¬ 
тів, підпорядкованих 2 селищним 
і 22 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Миргород. Поверхня 
району рівнинна. Корисні копали¬ 
ни: нафта, природний газ, торф, 
глини, є значні запаси мінеральних 
вод. Річки — Хорол, Псел (бас. 
Дніпра). Грунти чорноземні. Роз¬ 
ташований у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, сосна, ялина, липа, береза, 
клен) та полезахисні смуги займа¬ 
ють 13,8 тис. га. Осн. пром. і 
культур, центр району — місто 
обл. підпорядкування Миргород. 
Районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Миргород), 12 бу¬ 
динків побуту. Спеціалізація с. г. 
— землеробство буряківничо-зер¬ 
нового і тваринництво м’ясо-мол. 
напрямів. Площа с.-г. угідь 1979 
становила 118,9 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 101,0 тис. га. Гол. 
культури: цукр. буряки, озима 
пшениця, кормові, кукурудза, го¬ 
рох, картопля, овочеві та ін. Ско¬ 
тарство, свинарство, вівчарство, 
птахівництво. У М. р.— 20 кол¬ 
госпів, племсвинозавод, кінний з-д, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізнич. вузол Ромо- 
дан, залізнич. ст. Миргород. Авто- 
моб. шляхів — 565 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 292 км. У 
районі — 53 заг.-осв. школи, вет.- 
зоотех. технікум (с. Хомутець); 
59 лікувальних закладів, у т. ч. 
7 лікарень. 58 клубних установ, 
57 кіноустановок, 48 бібліотек. У с. 
Великих Сорочинцях, що є батьків¬ 
щиною М. В. Гоголя,— літ.-мемо¬ 
ріальний та історико-краєзнавчий 
музеї; щороку в цьому селі прово¬ 
диться традиційний Сорочинський 
ярмарок. Ін. музеї: краєзнавчий у 
с. Великій Обухівці, історико-крає¬ 
знавчий — в с. Яр маках, істор.— 
в с. Петрівцях. У с. Великих Соро¬ 
чинцях М. р. народилися укр. рад. 
письменник О. В. Донченко, укр. 
кобзар М. С. Кравченко, укр. 
рад. мікробіолог І. О. Ручко, в с. 
Дібрівці — укр. рад. архітектор 
Г. В. Головко, в с. Остапівці — 
укр. рад. художник І. М. Северин, 
у с. Великій Обухівці—рос. і укр. 
письменник В. В. Капніст, у с. Ки- 
бинцях—укр. письменники Проску- 
рівна та М. Сєменко; у цьому селі 
на поч. 19 ст. було створено один 
з перших на Україні драм. муз. те¬ 
атр. У с. Зубівці 1743 жив груз. по¬ 
ет Д. Гурамі шві лі. У с. Хомутці— 
парк (19 ст.); зберігся будинок де¬ 
кабристів Муравйових-Апостолів, 
де в жовтні 1825 відбулися збо¬ 
ри членів Пд.т-ва.У М. р. видаєть¬ 
ся газ. «Прапор перемоги» (з 1919). 

В. Д. Радько. 
МИРГОРОДСЬКОГО ПбЛКУ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1690 — антифе- 
од. заворушення селян і коза¬ 
ків Миргородського полку. В кін. 
80-х рр. 17 ст. на Лівобережній 
Україні посилилося закріпачення 

селянства і рядового козацтва 
козац. верхівкою. Щоб визволитися 
з кріпацтва, чимало селян намага¬ 
лися записатися в козац. компути 
(списки) городових (див. Городові 
козаки) та охотницьких полків. 
Протидіючи цьому, старшинська 
рада 1688 заборонила приймати 
селян до козац. полків, а на поч. 
1690 за наказом гетьмана почалася 
ревізія (перегляд) компутів і масо¬ 
ве виключення селян з охотницьких 
полків. У зв’язку з цим у травні 
1690 вибухнуло сел. заворушення 
в Миргородському полку, що зли¬ 
лося із заворушенням козаків, які 
були невдоволені своїм тяжким 
становищем, утисками з боку 
старшини. В кін. 1690 заворушення 
було жорстоко придушено. Чимало 
його учасників стратили, частину 
козаків позбавили козац. привілеїв 
і повернули в посполиті селяни. 
МЙРІВСЬКЕ — селище міського 
типу Дніпроп. обл. УРСР, підпо¬ 
рядковане Тернівській райраді 
м. Кривого Рогу, біля заліз¬ 
нич. ст. Грекувата. 7,0 тис. ж. 
(1980). У М.— виробництва криво¬ 
різького виробничого об’єднання 
«Криворіжзалізобетон», виробнича 
база Криворізького домобуд. ком¬ 
бінату тощо. Будинок побуту. З 
заг.-осв. школи, поліклініка, кіно¬ 
театр, б-ка. Засн. 1958. 
МЙРКВИЧКА (Мьрквичка) Іван 
(23.ІУ 1856, Відім, Чехія — 16.У 
1938, Прага) — болг. живописець 
і графік, член Болг. АН (з 1918). 
За походженням чех. У 1873—76 
навчався в празькій, 1876—77 — 
Мюнхен. АМ. У 1881—1921 жив у 
Болгарії. Автор картин з нар. жит¬ 
тя: «Базар у Плов диві» (1883, ва¬ 
ріант 1888), «Заду шниця» («Помин¬ 
ки», варіант бл. 1889), «Ручени- 
ця» (1894), «Біженці з Фракії» 
(«Кирджалійський час», 1897), 
портрети. 
Літ.: Львова Е. П. Йван Мьірквичка. 
М., 1955. 
МИРНА ДОЛИНА — селище місь¬ 
кого типу Попаснянського р-ну 
Ворошиловгр. обл. УРСР, за 5 км 
від залізничної ст. Лоскутівка. 
1,0 тис. ж. (1980). Відділок рад¬ 
госпу «Мирна долина». Восьмиріч¬ 
на школа, фельдшерсько-акушер¬ 
ський пункт, клуб, б-ка. Засн. 1773. 
МЙРНЕ — селище міського типу 
Краснодонського р-ну Вороши¬ 
ловгр. обл. УРСР, за 5 км від 
залізнич. ст. Тормозний. 0,6 тис. 
ж. (1980). Красно донський птахо- 
радгосп. Середня школа, фельд¬ 
шерсько-акушерський пункт, клуб, 
б-ка. Виникло 1929. 
МЙРНЕ (до 1958 — Каранський 
Кам’яний Кар’єр) — селище місь¬ 
кого типу Тельманівського р-ну 
Донец. обл. УРСР. Залізнич. ст. 
Янисоль. 2,3 тис. ж. (1980). Каран¬ 
ський кам. кар’єр, 2 асфальтові 
з-ди, будинок побуту. Заг.-осв. 
школа, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, 2 б-ки. Селище засн. 1951 
у зв’язку з розробкою гранітних 
кар’єрів. 
МЙРНЕ — селище міського типу 
Каланчацького р-ну Херсон, обл. 
УРСР. Залізнична ст. Каланчак. 
2,2 тис. ж. (1980). У селищі — кон¬ 
сервний з-д, комбінат хлібопродук¬ 
тів, елеватор, будинок побуту. 
Середня школа, фельдшерсько- 
акушерський пункт, клуб, бібліоте¬ 
ка. Утворене 1950. 

МЙРНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
КОСМІЧНОГО ПРбСТОРУ — 
принцип міжнар. співробітництва 
у справі дослідження і використан¬ 
ня космічного простору. В 1958 
Рад. уряд виступив з пропозицією 
про заборону використання космо¬ 
су в воєнних цілях і про міжнар. 
співробітництво в галузі його ви¬ 
вчення. За ініціативою СРСР 1959 
створено Комітет ООН по вико¬ 
ристанню космічного простору в 
мирних цілях (має два підкоміте¬ 
ти: наук.-тех. і правовий). СРСР 
був ініціатором розробки і схвален¬ 
ня Декларації (1963) і Договору про 
принципи діяльності д-в по до¬ 
слідженню і використанню косміч¬ 
ного простору, включаючи Місяць 
та ін. небесні тіла (1967), в якому 
закріплено принцип М. в. к. п. 
Учасниками цього договору є ши¬ 
роке коло д-в, у т. ч. СРСР, БРСР і 
УРСР. У серпні 1968 у Відні (Авст¬ 
рія) відбулась перша конферен¬ 
ція ООН з питань дослідження і 
використання космічного простору. 
СРСР уклав ряд угод з країнами 
соціалістич. співдружності, а також 
з СІЛА і Францією про співробіт¬ 
ництво в дослідженні й використан¬ 
ні космосу в мирних цілях. Див. 
Космічне право. 

Ю. В. Костенко. 
МЙРНЕ СПІВІСНУВАННЯ — 
принцип міждержавних відносин 
країн з різним суспільним ладом — 
соціалістичних і капіталістичних. 
М. с., поряд з принципом про- 
лет. інтернаціоналізму, є одним 
з осн. принципів зовнішньої полі¬ 
тики СРСР та ін. соціалістичних 
країн. В основі М. с. лежать: 
взаємна відмова від війни як засо¬ 
бу розв’язання спірних питань і 
вирішення їх шляхом переговорів, 
рівноправність, взаєморозуміння і 
довір’я між д-вами, врахування 
взаємних інтересів, невтручання 
у внутр. справи одна одної, пова¬ 
жання суверенітету й тер. ціліс¬ 
ності, розвиток екон. і культур, 
співробітництва на основі повної 
рівності і взаємної вигоди. Прин¬ 
цип М. с. д-в з різним сусп. ладом, 
розроблений В. І. Леніним, є скла¬ 
довою частиною ленінської теорії 
про соціалістичну революцію, по¬ 
будову соціалістичного суспільства. 
На противагу законам капіта¬ 
лізму соціалізм висунув як один 

МИРНЕ 
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Мирного Панаса музей. 

з наріжних каменів своєї зовн. по¬ 
літики принцип миру між д-вами, 
що було зафіксовано в першому за¬ 
конодавчому акті Рад. влади — 
Декреті про мир. Питання ішо 
М. с. вирішувалося в запеклій бо¬ 
ротьбі проти намагань імперіаліс¬ 
тів ліквідувати соціалістичний лад, 
придушити Рад. д-ву. Переміг у 
цій боротьбі соціалізм. Після утво¬ 
рення світової системи соціаліз¬ 
му і зміни співвідношення сил на 
користь сил миру, соціального про¬ 
гресу і демократії принцип М. с. 
почав все більше перетворюватися 
на практику і норми міжнар. від¬ 
носин д-в двох протилежних сис¬ 
тем, він став єдино розумною аль¬ 
тернативою загрозі ядерної війни. 
М. с. по своїй суті є основою напру¬ 
женого змагання між соціалізмом 
і капіталізмом, специфічною фор¬ 
мою класової боротьби д-в двох 
систем, яка охоплює економіку, 
політику й ідеологію. М. с. у га¬ 
лузі економічній — це взаємови¬ 
гідні відносини соціалістичних і 
капіталістичних країн і змагання 
між ними, в ході якого соціалізм 
доводить свої переваги перед ка¬ 
піталізмом (див. Економічне зма¬ 
гання двох світових систем); у 
галузі політичній — це пошуки ро^ 
зумних компромісів у розв’язанні 
спірних питань, боротьба за інте¬ 
реси трудящих усіх країн, за тор¬ 
жество ідеалів демократії і соці¬ 
ального прогресу, мобілізація нар. 
мас на підтримку миролюбної зовн. 
політики соціалізму, допомога на¬ 
родам країн, що розвиваються і які 
стали на шлях боротьби за неза¬ 
лежність; у галузі ідеологічній — 
безкомпромісна боротьба в пи¬ 
таннях світогляду, викриття анти- 
комунізму, ревізіонізму й опорту¬ 
нізму, пропагування марксистсько- 
ленінського вчення і правди про 
соціалізм (див. Боротьба двох 
суспільних систем). Політика М. с. 
відповідає інтересам трудящих 
усіх країн. В умовах М. с. ство¬ 
рюються сприятливі можливості 
для будівництва соціалізму і ко¬ 
мунізму, для боротьби робітн. кла¬ 
су капіталістичних країн проти 
монополій, боротьби народів ко 
лоніальних і залежних країн за 
своє визволення. Організуючою 
силою всесвітнього Руху прихиль¬ 
ників миру і боротьби за М. с. 
виступають СРСР і вся соціаліс¬ 
тична співдружність, міжнар. 
робітн. клас і його авангард — 
марксистсько-ленінські партії. Ле¬ 
нінські положення про М. с. далі 
обгрунтовано й розвинуто в доку¬ 
ментах XX—XXVI з’їздів КПРС, 
Програмі партії, Конституції СРСР 
і в документах, прийнятих нара¬ 
дами представників комуністичних 

і робітн. партій 1957, 1960, 1969, 
нарадами європ. комуністичних і 
робітн. партій у Кардових Варах 
(1967), Берліні (1976), Парижі 
(1980). Мирного співіснування 
принцип втілено в Статуті ООН, 
Заключному акті 1975, прийня¬ 
тому Нарадою з питань безпеки і 
співробітництва в Європі, в доку¬ 
ментах, укладених між СРСР і 
провідними капіталістичними краї¬ 
нами в результаті переговорів на 
найвищому рівні, в деклараціях 
ООН. Реальний шлях до розрядки 
міжнар. напруженості, стримання 
гонки озброєнь, до роззброєння, 
ліквідації конфронтацій і загрози 
ядерної війни, до налагодження 
співробітництва і добросусідства на 
принципах М. с., ліквідації голод¬ 
ної війни» вказала розроблена на 
XXIV з’їзді і розвинута XXV і 
XXVI з’їздами КПРС Програма 
миру. Див. також Зовнішні еко¬ 
номічні зв'язки СРСР, Радянсько- 
американські документи (1972— 
79), Радянсько-французькі доку¬ 
менти (1966—79), Радянсько-ан¬ 
глійські документи (1975 і 1977), 
Радянського Союзу — ФРН доку¬ 
менти (1970—80). 

, „ А, В. Кудрицький. 
МИРНИМ Панас [справж. прізв.— 
Панас Якович Рудченко; 1 (13)^ 
1849, м. Миргород — 28.1 1920, 
Полтава] — укр. письменник рево¬ 
люційно-демократичного напряму. 
Н. в сім’ї дрібного урядовця. За¬ 
кінчив Гадяцьке повітове училище 
(1862). З 14 років служив кан¬ 
целяріях у Гадячі (1863—64), При¬ 
луках (1865—67), Миргороді 
(1867—71). З 1871 проживав у Пол¬ 
таві, працюючи у губернському 
казначействі й казенній палаті. 
В 1914 одержав чин дійсного стат¬ 
ського радника. Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
працював у Полтав. губфінвідділі. 
Світогляд і літ.-естетичні погляди 
М. сформувались під впливом пое¬ 
зії Т. Г. Шевченка, творчості рос. 
революц. демократів та революц. 
народництва 70-х рр. Ранніми 
літ. спробами М. були вірші, дра¬ 
ми, а також оповідання, більша 
частина яких залишилась незакін- 
чена («Голодні годи», «Рід», «Кар- 
ло Карлович» та ін.). В першому 
надрукованому оповіданні «Лихий 
попутав» (1872) М. правдиво пока¬ 
зав сумну долю сироти-покритки; 
у другому — «П’яниця» (1874) — 
створив оораз«маленької людини», 
дрібного чиновника, зім’ятого жит¬ 
тям. В обстановці 70-х рр. виникла 
соціально-психологічна повість М. 
«Лихі люди» (1877, Женева; інша 
назва—«Товариші»), в якій ство¬ 
рено образи нових людей — рево¬ 
люц. демократів. Повість розвін¬ 
чувала облудну бурж.-націона¬ 
лістичну теорію т. з. нац. єдності. 
Широке визнання і славу приніс 
М. його великий соціальний роман 
з нар. життя «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?» («Пропаща сила»), 
що був написаний у співавт. з бра¬ 
том І. Я. Рудченком (І. Біликом) 
протягом 1872—75 і вперше надру¬ 
кований М. Драгомановим у Жене¬ 
ві (1880). В романі змальовано 
майже столітню історію укр. села, 
відображено різні форми протесту 
і боротьби сел. мас проти соціально¬ 
го гніту, викривається кріпосницт¬ 
во, жорстока миколаївська солдат¬ 

чина, грабіжницька реформа 1861, 
антинародна суть земства, цар¬ 
ського суду. Ідея боротьби з соці¬ 
альною неправдою найповніше вті¬ 
лена в образі Чіпки Варениченка, 
в думках і вчинках якого показано 
силу і слабкість селян, протесту, 
не освітленого політичною свідо¬ 
містю. У романі відбилися осн. 
якості таланту М.— глибока на¬ 
родність, викривальний характер 
зображення дійсності, сміливе роз¬ 
криття соціальних суперечностей 
і антагонізмів, велика сила типі¬ 
зації. Ідейно й тематично з цим ро¬ 
маном пов’язані повісті 80-х рр. 
«Голодна воля» (незакінчена), «За 
водою» (разом із І. Рудченком) та 
ін. Зіставленню кріпосницької і 
капіталістичної епох, різкій кри¬ 
тиці їх присвячено повість «Лихо 
давнє й сьогочасне» (1897). Ця ж 
тема порушується в незакінчених 
повістях «Халамидник», «Міща¬ 
ни», в романі-хроніці «Родина 
Бородаїв». Вершин реалізму досяг¬ 
нув М. у соціально-психологіч¬ 
ному романі «Повія» (перші дві 
частини з’явилися 1883—84; всі 
чотири опубл. 1928). Трагічна 
доля сільської дівчини-наймички 
розкривається на широкому соці¬ 
альному тлі. В романі показано ти¬ 
пові процеси пореформеної капіта¬ 
лістичної дійсності — розшаруван¬ 
ня селянства, зростання нового, 
бурж. класу — куркулів, стихій¬ 
ний протест пограбованого села, 
фальшиве народолюбство україн¬ 
ської бурж. інтелігенції. В 1953 
роман інсценізовано, 1961 — екра¬ 
нізовано. 
В літ. доробку М. є також видатні 
зразки малої епічної форми: цикл 
оповідань-образків «Як ведеться, 
так і живеться» (кін. 70-х — серед. 
80-х рр.), зворушливе оповідання 
«Морозенко» (1885; опубл. вперше 
1898) про безрадісне дитинство й 
трагічну смерть сільс. хлопчика; 
нарис «Серед степів», де подано 
світлі пейзажі Полтавщини і тяж¬ 
кі картини переселення селян на 
Амур; новела «Лови» — їдка сати¬ 
ра на поліцейського служаку. В пе¬ 
ріод революції 1905—07 закликав 
служити трудящому народу («До 
сучасної музи», 1905), розкривав 
революц. значення поезії Шевченка 
(«Пригода з ,,Кобзарем“», 1906), 
створив революц.-романтичну пое¬ 
му в прозі «Сон», в якій з пози¬ 
цій утопічного селян, соціалізму 
славив майбутнє безкласове су¬ 
спільство, засноване на принципах 
рівності і свободи. Твердою впев¬ 
неністю в неминучість краху деспо¬ 
тичного ладу перейнятий вірш М. 
«До братів-засланців» (1908). В 
оповіданні «Дурниця» (1909) об’єк¬ 
том сатири послужили Держ. дума, 
наполохані урядовими репресіями 
панки-ліберали, очманілі шукачі 
«крамоли». Працював М. і в 
жанрі драматургії. Йому належать 
комедії «Перемудрив» (1885), «Згу¬ 
ба» (1896), драми «У черницях» 
(1884), «Спокуса» (1901) та ін. 
Найбільшу популярність здобула 
драма «Лимерівна» (1883, опубл. 
1892), в основу сюжету якої покла¬ 
дено давню нар. баладу. В драмі 
на матеріалі з життя села порефор¬ 
меної доби показано непримирен 
ність інтересів багатіїв-самодурів і 
бідноти. Роль гол. героїні Наталі 
належала до улюблених ролей М. 
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Заньковецької. Вона ж розробила 
і сценічну редакцію «Лимерівни». 
В 1955 п’єсу екранізовано. М. пере¬ 
кладав укр. мовою твори О. Пуш¬ 
кіна, М. Лєрмонтова, О. Остров- 
ського, У. Шекспіра, Г. Лонгфелло. 
Йому належить оригінальний пере¬ 
спів чСлова о полку Ігоревім» (« Ду¬ 
ма про військо Ігореве», 1883, 
опубл. вперше 1886), де використа¬ 
но характерну для дум стилістичну 
і ритмічну систему. Високу оцінку 
творчості М. дали в свій час 
І. Франко, М. Коцюбинський, В. 
Стефаник, Марко Черемшина, 
Е. Ожешко. 
В 1939 в будинку письменника в 
Полтаві створено Мирного Панаса 
музей; 1951 там же споруджено 
йому пам’ятник. У травні 1949 в 
Рад. Союзі було відзначено о100- 
річчя з дня народження М. Його 
ім’я присвоєно школам, бібліоте¬ 
кам, іншим культур.-осв. закладам 
і установам. Іл. між с. 448—449. 
Те.: Твори, т. 1—5. К., 1960; Зібран¬ 
ня творів, т. 1—7. К., 1968—71; Рос. 
перекл - Собрание сочинений. 
т. 1-4. М., 1951. 
Літ.: Франко І. Нарис історії укра¬ 
їнсько-руської літератури до 1890 р. 
Львів, 1910; Кирилюк Є. П. Панас 
Мирний. К., 1939; Білецький О. І. Па¬ 
нас Мирний. В кн.: Білецький О. Зіб¬ 
рання праць, т. 2. К., 1965; Сиваченко 
М. Є. Історія створення романа «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?». К., 1957; 
Зубков С. Д. Ранні драматичні спроби 
Панаса Мирного. К., 1958; Пиво- 
варовМ. П. Проза Панаса Мирного 
70-х років. К., 1959; Сиваченко М. Є. 
Корифей української прози. К., 1967; 
Черкаський В. М. Панас Мирний. Біо¬ 
графія. К., 1973. М. Є. Сиваченко. 

МЙРНІ ДбгрвбРИ — міжнар. 
угоди, укладені в письмовій формі 
воюючими державами про при¬ 
пинення стану війни і відновлення 
післявоєнних відносин між ними 
тощо. Підлягають обов’язковій ра¬ 
тифікації. Як правило, М. д. 
містять політ., військ, та екон. 
постанови, а також вирішують пи¬ 
тання про військовополонених, про 
долю довоєнних міжнар. договорів 
тощо. У зв’язку з відповідальністю 
д-ви-агресора за війну й акти 
агресії (див. Міжнарооноправова 
відповідальність держави) М. д. 
також регулюють питання про від¬ 
шкодування д-вою-правопорушни- 
ком матеріальних збитків, запо¬ 
діяних війною {репарації), та по¬ 
вернення неправомірно вилучених 
у д-ви, орг-цій чи іромадян мате¬ 
ріальних цінностей {реституція). 
Від М. д., укладених між усіма 
д-ми—учасницями війни, відрізня¬ 
ються сепаратні, укладені лише 
між деякими з воюючих д-в або 
їхніми союзниками. Укладенню 
М. д. може передувати встановлен¬ 
ня між воюючими сторонами за¬ 
гального перемир’я, за яким припи 
няються воєнні дії, або підписання 
прелімінарного (попереднього) 
М. д., в якому регламентуються не 
лише воєнні, а й політ, аспекти 
майбутнього М. д. На відміну від 
укладених імперіалістич. д-вами 
М. д., які є знаряддям загарбниць¬ 
кої зовн. політики, М. д., укладені 
країнами соціалістич. співдружнос¬ 
ті або за їхньою участю, від¬ 
повідають основним принципам су¬ 
часного міжнар. права, спрямовані 
на встановлення міцного миру, за¬ 
безпечують сприятливі умови мир¬ 
ного і незалежного розвитку пере¬ 

можених країн (напр., Паризькі 
мирні договори 1947). 

а К. С. Забігайло. 
МЙРНОГО ПАНАСА муз£и у 
Полтаві — літературно-меморіаль¬ 
ний музей. Засн. 1939 з нагоди 
90-річчя від дня народження пись¬ 
менника. Музей розміщено в бу¬ 
динку, де жив Панас Мирний в 
1903—20. В різний час тут бували 
Леся Українка, М. Коцюбинський, 
В. Стефаник, М. Старицький, М. 
Лисенко, І. Карпенко-Карий, М. 
Заньковецька та ін. Експонати му¬ 
зею висвітлюють творчу і громад¬ 
ську діяльність письменника. Се¬ 
ред них — рукописи і перші видан¬ 
ня творів Панаса Мирного. Листи, 
книги, фото з автографами розпові¬ 
дають про його дружбу з передо¬ 
вими діячами укр. і рос. культури. 
В розділі «Панас Мирний і сучас¬ 
ність» показано значення письмен¬ 
ника в історії укр. л-ри, вшану¬ 
вання його пам’яті в наші дні. 
Літ.: Садиба-музей Панаса Мирного 
у Полтаві. Путівник. X., 1980. 

Є. М. Радченко. 

МЙРНОГО СПІВІСНУВАННЯ 
ПРЙНЦИП — ОСНОВОПОЛОЖНИЙ 
принцип сучасного міжнародного 
права, що передбачає відмову від 
війни як засобу розв’язання між¬ 
нар. спорів і співробітництво між 
державами з різним соціальним 
ладом. 
Визначає гол. риси кожного з ос¬ 
новних принципів міжнар. права. 
Розроблений В. І. Леніним. Покла¬ 
дений в основу зовн. політики Рад. 
д-ви з часу її виникнення. Він 
закріплений у Конституції СРСР. 
Внаслідок наполегливої боротьби 
Рад. д-ви за утвердження в між¬ 
нар. відносинах М. с. п. він був 
покладений в основу Статуту 
ООН, який закликає всі д-ви вияв¬ 
ляти терпимість і жити в мирі. 
На М. с. п. грунтуються численні 
договори міжнародні і угоди. Див. 
також Мирне співіснування. 

А. М. Шостак. 
МИРОВА УГОДА — в цивільно¬ 
му процесі угода сторін про вре¬ 
гулювання (без рішення суду) ци¬ 
вільного спору шляхом взаємних 
поступок. Передбачена Основами 
цивільного судочинства Союзу 
РСР і союзних республік (в УРСР 
— ст. 103, 179, 309, 365 ЦПК 
УРСР). Може бути укладена на 
будь-якій стадії судочинства. Обо¬ 
в’язковою умовою чинності М. у. 
є затвердження її судом, який зо¬ 
бов'язаний перевірити, чи відпові¬ 
дає М. у. вимогам закону і чи не 
порушує вона чиїсь права або інте¬ 
реси. Про затвердження М. у. 
суд постановляє ухвалу, якою 
одночасно закриває провадження 
у цивільній справі. В ухвалі зазна¬ 
чаються умови М. у. сторін, які 
затверджує суд. В разі невиконан¬ 
ня однією з сторін узятих на себе 
за М. у. зобов’язань заінтересова¬ 
на особа може звернутися до суду 
з тим, щоб виконання умов М. у. 
було здійснено примусово. 

В. В. Леоненко. 
МИРОВЙЙ ПОСЕРЕДНИК — 
посада в царській Росії, встановле¬ 
на в зв’язку з проведенням селян¬ 
ської реформи 1861 для перевірки, 
затвердження і запровадження 
уставних грамот і розв’язання пи¬ 
тань, що випливали з позем. відно¬ 
син між поміщиками і селянами. 

М. п. відали також органами сел. 
сільс. і волосного громад, управ¬ 
ління, мали широку судово-полі¬ 
цейську владу. Фактично захища¬ 
ли інтереси поміщиків. Признача¬ 
лися Сенатом на подання губерн¬ 
ської адміністрації з місц. дворян. 
У віданні М. п. була дільниця (в 
кожному повіті їх було кілька). 
В більшості губерній Росії, в т. ч. 
на Пд. України та Лівобережжі, 
інститут М. п. 1874 було замінено 
повітовими в сел. справах присут- 
ствіями. На Правобережній Украї¬ 
ні М. п. існували до 1917. 
МИРОВЙЙ СУД — в ряді капі¬ 
талістичних країн суд, що розгля¬ 
дає дрібні кримінальні і з невели¬ 
кою сумою позову цивільні справи. 
На М. с. покладається обов’язок 
примирити сторони (звідси й наз¬ 
ва). Вперше М. с. виник в Англії 
у 14 ст. (існує й досі). У дореволюц. 
Росії, в т. ч. на тер. України, за¬ 
проваджений відповідно до судо¬ 
вої реформи 1864. Обирався стро¬ 
ком на 3 роки повітовими земськи¬ 
ми зборами або міськими думами 
з осіб, що мали майновий та освіт¬ 
ній цензи, з наступним затверджен 
ням Сенатом. У зх. губерніях, у 
т. ч. у Волинській, Київській та 
Подільській, мирових суддів при¬ 
значав міністр юстиції. У 1889 М. с. 
ліквідовано (крім М. с. у столицях 
та окремих містах, зокрема в Одесі 
та Харкові), 1912 відновлено в ряді 
губерній. М. с. ліквідовано в 
РРФСР Декретом про суд 1917, 
на У країні — постановою Народно¬ 
го Секретаріату «Про введення На¬ 
родного суду» 1918. 
МИРбНЕНКО Валентин Карпо- 
вич (н. 12.УІ 1925, м. Кривий Ріг, 
тепер Дніпроп. обл.) — новатор 
виробництва в чорній металургії, 
машиніст-екскаваторник, Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1966). Член 
КПРС з 1956. Працює з 1961 на 
дільниці № 2 Південного гірничо- 
збагачувального комбінату (м. Кри¬ 
вий Ріг). За роки дев’ятої п’яти¬ 
річки (1970—75) бригада, очо¬ 
лювана М., встановила 4 світові 
рекорди по відвантаженню гір¬ 
ничої маси. На XXIV і XXV з’їз¬ 
дах Компартії України був обра¬ 
ний членом ЦК. Нагороджений 2 
орденами Леніна, орденом Жовт¬ 
невої Революції, медалями. Дер¬ 
жавна премія СРСР, 1979. 

В. М. Чернов. 
МИРОНЕНКО Василь Федорович 
[27.XII 1910 (9.1 1911), с. Оріхів- 
ка, тепер Лубенського р-ну Пол- 
тав. обл.— 10.IV 1964, Харків] — 
укр. рад. графік, нар. художник 
УРСР (з 1963). Член КПРС з 1957. 
В 1936 закінчив Харків, худож. 
ін-т, де 1936—64 викладав. Тво¬ 
ри; серії офортів «Українські 
пейзажі» (1936—41), «Україна» 
(1941—43), «Харків», «Київ», «Дон¬ 
бас» (1944—50), «По народній Бол¬ 
гарії» (1956—57), «По Італії» 
(1960). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. Іл. 
див. також на окремому аркуші 
до ст. Гравюра, т. З, с. 448—449. 
МИРОН£Г (рр. н. і см. невід.) — 
перший, як відомо з письмових 
джерел, будівничий Київської Русі, 
«старшина древоделей», керівник 
артілі майстрів-будівничих міських 
укріплень. Працював у Вишгороді 
під Києвом. У 1020—26 збудував 
на замовлення князя Ярослава 

МИРОНЄГ 

В. К. Мироненко. 

В. Ф. Мироненко. 

В. Ф. Мироненко. 
Ранок. Офорт, аква¬ 
тинта. 1947. 
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МИРОНИЧ 

Е. І. Миронюк. 

Мирт звичай ний. 
Гілка з плодами 
і квітка. 

Мудрого п'ятидільну, з п’ятьма 
верхами церкву у Вишгороді. Церк¬ 
ва мала багате внутр. оздоблення, 
в її архітектурі, як вважають до¬ 
слідники, істотну роль відіграли 
традиції слов'ян, архітектури до¬ 
християнських часів. 
МИР0НИЧ Марія Оверківна [н. 
5 (18). VI 1902, с. Іванківці, тепер 
Срібнянського р-ну Черніг. обл.] — 
укр. рад. майстриня худож. ткацт¬ 
ва та вишивальниця, засл. майстер 
нар. творчості УРСР (з 1962). 
У 1919 закінчила Дігтярівську 
ткацьку школу. В 1919—26 працю¬ 
вала в Дігтярівській ткацькій 
майстерні, 1927—60 — нач. цеху 
худож. вишивки на ф-ці художніх 
виробів ім. 8 Березня. Автор виши¬ 
вок, а також малюнків, за якими 
вишивають рушники, жіночі блуз¬ 
ки, чоловічі та жіночі сорочки, ска¬ 
терті. Вироби М. експонувалися 
на респ., всесоюзних та міжнар. 
виставках. 
МИРбНІВКА — місто Київ. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Росаві (бас. 
Дніпра). Залізнич. вузол. Засн. в 
1-й пол. 17 ст. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) М. у складі Право¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Радянську владу вста¬ 
новлено в кін. січня 1918. В роки 
Великої Вітчизняної війни в пе¬ 
ріод нім.-фашистської окупації 
М. (б.УІІІ 1941—31.1 1944) тут 
діяв підпільний райком партії, 
в районі — партизан, загін. З 1968 
М.— місто. У місті — цукр. та 
хлібопродуктів комбінати; з-ди: 
авторем., сухого знежиреного мо¬ 
лока, асфальтобетонний, цегель¬ 
ний, міжгосп. буд. орг-ція, комбі¬ 
нат побутового обслуговування, 
райсільгосптехніка, колгосп ім. 
О. Г. Бузницького. У М.— Селек¬ 
ції і насінництва пшениці миронгв- 
ський науково-дослідний інсти¬ 
тут (директор В. М. Ремесло) 
4 заг.-осв., музична і спорт, школи, 
7 лік. закладів, у т. ч. 2 лікар¬ 
ні. Палац та Будинок культури, 
кінотеатр, 2 клуби, 3 бібліотеки. 
МИРбНІВСЬКА ДРЕС — перша 
теплова електростанція високого 
тиску в Донбасі. Розташована в 
смт Миронівському поблизу м. 
Дебальцевого Донец. обл. Буд-во 
почато 1949. Перший енергоблок 
введено в дію 1953, останній — 
1957. На станції встановлено 5 тур¬ 
богенераторів потужністю по 100 
тис. кВт кожний. Річне вироби, 
електроенергії — 3,8 млрд. кВт • 

• год. Осн. паливо — донецьке ву¬ 
гілля, а також вугільні відходи. 
Всі виробничі процеси на станції 
механізовано і автоматизовано. 
Лініями електропередачі ДРЕС 
зв’язана з Об’єднаною енерг. систе¬ 
мою Півдня. Д. Устенко. 
МИРбНІВСЬКИЙ — селище 
міського типу Донец. обл. УРСР, 
підпорядковане Дебальцівській 
міськраді. Розташований на р. 
Луганці (бас. Сіверського Дінця), 
за 7 км від залізнич. ст. Роти. 
9 тис. ж. (1980). Миронівська 
ДРЕС, залізобетонних конструк¬ 
цій та буд. матеріалів з-ди, буди¬ 
нок побуту. З заг.-осв. школи, про- 
фес.-тех. уч-ще, лікарня. Палац 
культури, 3 б-ки. Виник 1950 у 
зв’язку з буд-вом ДРЕС. 
МИРбНІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-сх. частині Київ. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,9 тис. 

км2. Нас. 51,7 тис. чол. (1980). У 
районі — 46 населених пунктів, 
підпорядкованих міській і 21 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Миронівка. М. р. розташований 
в межах Придніпровської височи¬ 
ни. Поклади торфу, глини, піску. 
Джерела радонових вод. Гол. річ¬ 
ка — Росава, на північній межі 
району—Дніпро (Канівське водо¬ 
сховище). Грунти чорноземні. Ле¬ 
жить у лісостеповій зоні. Ліси (дуб, 
граб, сосна, клен, береза) займа¬ 
ють 7,2 тис. га. Найбільші підпри¬ 

ємства: миронівські цукр. та хлі¬ 
бопродуктів комбінати, сухого зне¬ 
жиреного молока, авторемонт. 
з-ди. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Миронівка) та 3 будинки 
побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зерново-буряківничого і тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1979 становила 
67,0 тис. га, у т. ч. орні землі — 
60,1 тис. га, сіножаті й пасовища — 
6,0 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, зернобобові, кукурудза, 
ячмінь, цукр. буряки, овочеві. 
Скотарство, свинарство, вівчарст¬ 
во, птахівництво. Садівництво. У 
М. р.— 14 колгоспів, 3 радгоспи. 
Селекції і насінництва пшениці 
миронівський науково-дослідний 
інститут, райсільгосптехніка. За¬ 
лізнич. вузол Миронівка. Майже 
всі автомоб. шляхи (280 км) з твер¬ 
дим покриттям. У районі — 26 заг.- 
осв., музична і спорт, школи, рад- 
госп-технікум (с. Маслівка); 34 
лік. заклади, у т. ч. 10 лікарень. 
17 будинків культури, 21 клуб, 
кінотеатр, 35 кіноустановок, 42 
б-ки, в с. Маслівці — музей історії 
села. 
В села Потік і Росаву 1845 приїздив 
Т. Г. Шевченко. У с. Владиславці 
М. р. народився укр. рад. вчений 
у галузі агробіології Ф. Г. Кири- 
ченко, в с. Піях — укр. рад. поет 
О. М. Новицький, в с. Македонах 
— укр. рад. актриса Н. К. Тита- 
ренко, в с. Малому Букрині — 
укр. рад. письменник П. В. Гурі- 
ненко. У М. р. видається газ. «Чер¬ 
вона зірка» (з 1930). 

В. Т. Паливода. 
МИРбНОВ Пилип Кузьмич [14 
(26).X 1872, станиця Усть-Медве- 
дицька, тепер м. Серафимович 
Волгогр. обл.— 2.IV 1921] — рад. 
військ, діяч, учасник громадян¬ 
ської війни. Член Комуністичної 
партії з 1920. Н. в козачій сім’ї. 
Учасник рос.-япон. і 1-ї світової 
воєн, військ, старшина. Після Лют¬ 
невої революції 1917 — виборний 
командир козачого полку. В Черво¬ 
ній Армії з 1918. В 1918—19, ко¬ 
мандуючи полком. бригадою, 

д-зією, групою військ 9-ї армії, 
брав участь у боях проти військ 
Краснова і Денікіна. У вересні — 
грудні 1920 — команд. 2-ю Кін¬ 
ною армією, яка вела бої проти 
врангелівців. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Червоного Прапора. 
МИРОНКЖ Елеонора Іванівна 
(н. 17.Х 1936, Київ) — укр. рад. 
бандуристка, нар. арт. УРСР (з 
1979). В 1970 закінчила Київ, кон¬ 
серваторію. З 1958 — в складі тріо 
бандуристок «Дніпрянка» Київ¬ 
ської філармонії (разом з Ю. Га- 
мовою та В. Пархоменко). В репер¬ 
туарі — укр. нар. пісні, твори укр. 
рад. композиторів та композиторів 
братніх республік СРСР. 
МИРбПІЛЬ — селище міського 
типу Дзержинського р-ну Жито¬ 
мир. обл. УРСР, на р. Случі (бас. 
Прип’яті). Залізнична станція. 6,1 
тис. ж. (1980). Паперова ф-ка, 
силікатний, асфальтовий та хліб¬ 
ний з-ди, лісництво, ГЕС. З заг.- 
осв. школи, лікарня, фельдшер¬ 
сько-акушерський пункт. Будинок 
культури, клуб, кінотеатр, 4 б-ки. 
Виник у 1-й пол. 16 ст. 
МИРОПОМАЗАННЯ — одне з 
християнських таїнств, яке ніби¬ 
то освячує людину. Полягає у 
змащуванні окремих частин тіла 
людини особливою запашною речо¬ 
виною (миро). 
МИРТ, мирта (Мугіиз) — рід рос¬ 
лин родини миртових. Вічнозелені 
дерева і кущі. Листки видовжено- 
овальні, супротивні, запашні. Квіт¬ 
ки двостатеві, правильні, одиноч¬ 
ні, білі або рожеві. Плоди — ягоди, 
у деяких видів їстівні. Бл. 100 ви¬ 
дів, поширених у субтропічній 
зоні Пд. Європи, Зх. Азії, Пд. Аме¬ 
рики і Австралії. В СРСР (в Кри¬ 
му і на Кавказі) культивується як 
декоративний М. звичайний 
(М. соїшшіпіз) — кущ або дерево 
до 5 м заввишки з білими за¬ 
пашними квітками і синьо-чорни¬ 
ми ягодами. Листки М. містять 
ефірну олію (до 0,5% ), яку вико¬ 
ристовують у парфюмерній промис¬ 
ловості. 
МИС — ділянка суходолу, що вда¬ 
ється в море, озеро або річку. Скла¬ 
дається з корінних порід або з на¬ 
носів. На півночі СРСР для деяких 
М. вживається назва «ніс» (напр. 
Канін Ніс, Святий Ніс). 
МИС МАРТЬ^Н — заповідник у 
Крим. обл. УРСР. Розташований 
поблизу Ялти. Входить до Нікітп- 
ського ботанічного саду як його 
відділ. Пл. 240 га. Засн. 1973 для 
збереження й вивчення прибереж- 
но-акваторіального комплексу 
центр, частини Південного берега 
Криму з субтропічним кліматом, 
коричневими грунтами, реліктовим 

Мис Мартьян. 
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ялівцево-суничниковим лісом і 
фауною середземномор. типу. Бе¬ 
реги дуже стрімкі, вис. 50—75 м. 
Вздовж узбережжя — нагрома¬ 
дження каміння (внаслідок чис¬ 
ленних зсувів), багато водоростей, 
сприятливі умови для нересту 
цінних риб. У заповіднику вивча¬ 
ють наземні й мор. екосистеми з 
метою наук, обгрунтування охо¬ 
рони й раціонального використання 
природних ресурсів Криму. 

Є. Ф. Молчанов. 
МЙСИК Василь Олександрович 
[н. 11 (24).VII 1907, с. Новопавлів- 
ка, тепер Межівського р-ну Дні- 
проп. обл.] — укр. рад. поет. Учас¬ 
ник Великої Вітчизи. війни. Закін¬ 
чив Харків, технікум сходознав¬ 
ства (1933). Друкуватися почав 
1922. Був членом літ. орг-цій 
<Плуг», Пролітфронт, ВУСПП. 
В поетичних збірках «Трави» 
(1927), «Блакитний міст» (1929), 
«Чотири вітри» (1930), «Будівни¬ 
ки» (1933) оспівував пафос соціа¬ 
лістичних перетворень на селі. 
Осн. тема зб. «Турксиб» — розквіт 
нового життя народів Серед. Азії. 
В ліриці післявоєнних років (зб-ки 
«Борозни», 1962; «Верховіття», 
1963; «Чорнотроп», 1966; «Біля 
криниці», 1967; «Берег», 1972), 
у поемах «Гетьманівна», «Біля 
брами» та ін. поетизує природу, 
працю хлібороба, викриває імперіа¬ 
лізм, утверджує людяність і мир. 
Багато працює в галузі поетичного 
перекладу (твори Мільтона, Бай- 
рона, ІПеллі, Уїтмена, Скаррона, 
Гете, Лонгфелло, Шекспіра, Сааді, 
Нізамі та ін.). Окремими видання¬ 
ми вийшли його переклади з Р. 
Бернса («Пісні та поеми», 1932), 
Рудакі («Вибране», 1962), Омара 
Хайяма («Рубаї», 1965), Дж. Кітса 
(«Вибрані поезії», 1968), Гафіза 
(«Лірика», 1971), Фірдоусі («З 
Шах-Наме», 1975) та ін. Літ. пре¬ 
мія ім. М. Рильського, 1977. 
Те.: Вибране. К., 1958; Лан. К., 
1970; Планета. К., 1977; Брянський 
ліс. X., 1978. 
Літ.: Корсунська Б. Василь Мисик. 
В кн.: Письменники Радянської Ук¬ 
раїни. в. 9. К., 1979. 

В. Д. Тимченко. 
МЙСЛЕННЯ — вища форма відо¬ 
браження дійсності в психіці, у 
людини — ідеальна діяльність, 
результатом якої є об'єктивна 
істина. Практика життєдіяльності 
як людини, так і вищих тварин 
включає попереднє розв’язання 
реальних задач у сфері психіки з 
оперуванням даними пам'яті, по¬ 
шуком у разі потреби додаткової 
інформації, тобто інтеріоризацію 
дії. Як і психічна діяльність ви¬ 
щих тварин, так і людське М. базу¬ 
ється на чуттєвому сприйнятті 
(див. Сприймання) і постійно пере¬ 
будовує його структуру. М. люди¬ 
ни притаманна властивість хоч би 
незначного передбачення невідо¬ 
мого, внаслідок чого в ході розв’я¬ 
зання тих чи ін. завдань виникає 
момент раптового зрозуміння, здо¬ 
гадки — інсайт. Важливою біол. 
передумовою здатності до подіб¬ 
них класифікацій є функціональна 
асиметрія лівої і правої півкуль 
головного мозку. Проте лише з 
появою сусп. організації, культу¬ 
ри у людини створюються необме¬ 
жені за своїми можливостями за¬ 
соби класифікації дійсності, абст¬ 
рактні еталони ототожнень, закріп¬ 

лювані в мовних одиницях. Люди¬ 
на не лише зводить розв’язання 
ряду практичних задач до розв’я¬ 
зання задач інтелектуальних, а 
й замість одних інтелектуальних 
задач розв’язує інші, загальніші, 
оперуючи в М. абстракціями вищо¬ 
го порядку, які не мають прямого 
відповідника в чуттєвому сприй¬ 
нятті (напр., при розв’язуванні 
математичних задач). Якісною від¬ 
мінністю зрілого людського М. є по¬ 
переднє висунення всіх можливих 
гіпотез і пошук таких аргументів 
на користь єдиної відповіді, які 
виключали б можливість усіх ін¬ 
ших, або оцінка ймовірності кож¬ 
ної з гіпотез (див. Доведення). 
М., залишаючись включеним у 
практичну діяльність людини, не¬ 
можливе без оцінки своїх власних 
результатів, їхньої істинності та 
достовірності, без здатності по¬ 
дивитися «збоку», безсторонньо і 
об’єктивно на наслідки власної 
діяльності. Отже, будучи резуль 
татом діяльності гол мозку, маючи 
передумови в біол. еволюції, М. 
разом з тим має соціальний харак¬ 
тер: здійснюване індивідом, воно є 
результатом історії суспільства. 
Нерозривно пов’язане з болінням, 
цілепокладанням, практичними 
втіленнями в індивідуальному пла¬ 
ні, з усіма формами сусп. практи¬ 
ки — в плані суспільному, М. 
набуває певної соціальної автоно¬ 
мії як сфера оперування знаннями 
і досягнення об’єктивної істини. 
Нерозривно пов’язане з чуттєвим 
сприйняттям на найвищих щаблях 
абстракції, М. і тільки воно може 
дати справжній образ дійсності 
там, де безсилі відчуття і уявлен¬ 
ня. Формальний механізм М. не 
залежить від зрілості сусп. відно^ 
син; однак, на кожному щаблі 
розвитку суспільства складається 
ідеал пояснення світу з притаман¬ 
ною йому категоріальною струк¬ 
турою та ідеал доказовості, що ма¬ 
ють джерела в сусп. практиці. На 
кожному етапі сусп. розвитку М. 
історично обмежене характером 
абстракцій, уявленнями про стан¬ 
дарти пояснення і доказу та ін. 
теор. засобами. Однак, сусп. прак¬ 
тика, формуючи конкретні обмеже¬ 
ні засоби М., долає разом з тим і 
саму їхню обмеженість, прокла¬ 
даючи шлях до абсолютної істини 
через нескінченний ряд відносних 
(див. Абсолютна і відносна істи¬ 
ни). «Мислення, йдучи від кон¬ 
кретного до абстрактного, не від¬ 
ходить... в і д істини, а підхо¬ 
дить до неї» (Ленін В. І. Повне 
зібр. тв., т. 29, с. 142). 
В ході науково-технічної револю¬ 
ції кібернетич. машинам переда¬ 
ються все ширші функції в розв’я¬ 
зуванні інтелект, задач; не існує 
видів інтелектуальної діяльності, 
принципово недосяжних для ма¬ 
шинного моделювання, але це не 
означає, що машина «мислить»: 
машина імітує різні сторони М. 
як психічної діяльності в цілому 
(див. Штучний інтелект). 
М. є предметом багатьох наук, 
дисциплін — логіки, психології, 
фізіології вищої нервової діяльно¬ 
сті та ін. Філософія вивчає М. 
(ісвідомість) у його відношенні 
до буття як до об’єктивної дійснос¬ 
ті, так і до суспільно-практичного 
буття людини. Марксистсько-ле¬ 

нінська філософія вперше в істо¬ 
рії філософії розкрила соціальну 
природу М., довела його об’єктив¬ 
ну істинність. 
Літ.: Енгельс Ф. Діалектика природи. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 20; 
Ленін В. І. Матеріалізм і емпіріокри¬ 
тицизм. Повне зібрання творів, т. 18; 
Вмготскин Л. С. Мьішление и речь. 
Избранное. Психологи ческие исследо- 
вания. М., 1956; Рубинштейн С. Л. 
О ммшлении и путях его исследо- 
вания. М., 1958; Леонтьев А. Н. Про¬ 
блеми развития психики. М., 1972; 
Копнин П. В. Диалектика как логика 
и теория познания. М., 1973; Копнин 
П. В. Диалектика, логика, наука. М., 
1973; Доброхотова Т. А., Брагина 
Н. Н. Функциональная ассиметрия 
и психопатология очагових поражений 
мозга. М., 1977; Пиаже Ж. Избранньїе 
психологические труди. Пер. с франц. 
М.. 1969. М. В. Попович. 

МИСЛЙВСТВО — галузь вироб¬ 
ничої діяльності людини; добуван¬ 
ня диких звірів, птахів, рідше ін. 
хребетних (напр., крокодилів). Ві¬ 
доме з часів раннього палеоліту, 
в тому числі і на тер. України. 
Писемні пам’ятки, в яких вперше 
згадується про М. на півдні СРСР, 
датуються 7 ст. до н. е. В дав¬ 
нину М. мало переважно спожив¬ 
чу мету. Пізніше набуло характеру 
промислу. Зокрема, за часів Київ¬ 
ської Русі продукти полювання 
в значній кількості вивозились за 
кордон. Хижацька експлуатація 
природних багатств в епоху феода¬ 
лізму і капіталізму призвела до 
збіднення пром. фауни багатьох 
країн, у т. ч. дореволюційної Росії, 
і поступового занепаду промислу. 
В СРСР планомірне здійснення 
заходів по реконструкції природ¬ 
них ресурсів розпочато після Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції. В 1920 декретом про М., під¬ 
писаним В. І. Леніним, і даль¬ 
шими актами встановлено науково 
обгрунтовані принципи викорис¬ 
тання мисливських ресурсів, ви¬ 
значено строки і способи полюван¬ 
ня, організовано мережу держ. 
заповідників і заказників. В СРСР 
М. має важливе економічне зна¬ 
чення — щороку добувається шку¬ 
рок хутрових звірів на суму 
понад 20 млн. крб., до ЗО млн. 
штук пернатої дичини, понад 50 
тис. т м’яса та багато ін. продук¬ 
тів (пір’я, пух, волос, роги, панти, 
шкіра тощо). За експортом шку¬ 
рок соболя, білки, колонка і де¬ 
яких ін. видів звірів СРСР зай¬ 
має перше місце в світі. На Украї¬ 
ні водиться до ЗО видів мислив- 
сько-пром. звірів і бл. 90 видів 
птахів. Об’єктом масового спор¬ 
тивного полювання в УРСР є 
заєць-русак, щорічне добування 
якого становить бл. 500 тис. штук. 
Добувається також до 50 тис. 
шкурок лисиці, 20—30 тис. шт. 
ондатри, 2 тис. шт. тхора. 
З пернатої дичини на Україні 
полюють на качок, бекаса, дупеля, 
деркача, лиску та ін. Правильно 
організоване М. сприяє раціональ¬ 
ному використанню і відтворенню 
запасів корисних тварин, розселен¬ 
ню і акліматизації їх, винищенню 
шкідливих гризунів та хижаків. 
З розвитком суспільства та спеціа¬ 
лізації людської діяльності М. за¬ 
знало істотних перетворень. Умов¬ 
но М. поділяють на промислове, 
спортивно-любительське і наукове. 
Промислове М. здійсню- 

МИСЛИВСТВО 

ЧйЦ; 

В. О. Мисик. 
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ється коопзвіропромгоспами та 
держпромгоспами, які мають штат¬ 
них мисливців і забезпечують добу¬ 
вання хутра, м’яса та ін. продук¬ 
ції полювання. На Україні пром. 
М. немає. Спортивно-лю¬ 
бительське М. здійснюєть¬ 
ся товариствами мисливців. Крім 
активного відпочинку, воно також 
сприяє виконанню планів по заго¬ 
тівлі хутра, м’яса та ін. продукції. 
На звірів і птахів полюють з мис¬ 
ливськими рушницями, самолова¬ 
ми, з ловчими птахами, мислив¬ 
ськими собаками. Наукове М. 
і дослідну роботу проводять Все¬ 
союзний н.-д. ін-т мисливського 
г-ва і звірівництва з відділеннями, 
розміщеними в різних зонах Рад. 
Союзу, зоологічні ін-ти академій 
наук та їхні філіали, а також ка¬ 
федри зоології вищих навч. 

Мисливські собаки: 
1 — спанієль; 
2 — російсько-європей 
ська (російська) лайка; 
3 — західносибірська 
лайка; 
4 — пойнтер; 
5 — жорсткошерстий 
фокстер’єр; 
6 — російський степо¬ 
вий хорт; 
7 — російський псовий 
хорт; 
8 — ірландський (чер¬ 
воний) сетер; 
9 — такса; 
10 — німецька жор- 
сткошерста лягава; 
11 — російський рябий 
гончак; 
12— російський гончак. 

закладів, заповідники, зоопарки. 
Пром. М. розвинуте, крім СРСР, 
в США, Канаді, Норвегії та ін. 
У пн. частині Азії та Пн. Америці 
відомі р-ни, де М. є для населення 
осн. засобом існування. Спортивне 
М. поширене майже в усіх країнах 
світу. Про добування морських 
ссавців див. Звіробійний промисел. 
Літ.: Сокур І. Т. Ссавці фауни Ук¬ 
раїни і їх господарське значення. К., 
1960; Довідник мисливця та рибалки. 
К., 1972; Гаврин В. Ф. Охотове^ение. 
М., 1975; Природа України та її охо¬ 
рона. К., 1975; Охота. К., 1976. 

С. В. Болденков. 
МИСЛЙВСЬКІ СОБАКИ—гру- 
па спеціалізованих для мисливства 
порід собак свійських. Відомо бл. 
100 порід М. с., в СРСР розводять 
25. За використанням, мисливськи¬ 
ми властивостями і особливостями 
екстер'єру М. с. поділяють на 6 
груп: лайки, хорти, гончаки, норні, 
лягаві та спанієлі. Участь М. с. 
при полюванні підвищує продук¬ 
тивність праці мисливців. В СРСР 
з допомогою М. с. добувають понад 
60% цінного хутра (білки, куниці, 
соболя), а деякі види мисливства 
без сооаки неможливі. У лайок 
(російсько-європейська, карело- 
фінська, західно- і східносибір¬ 
ські) добре розвинені нюх, зір, 
слух і орієнтувальна реакція. Роз¬ 
шукавши звіра, вони гавканням 
привертають увагу мисливця. Ви¬ 
користовують при добуванні хут¬ 
рових звірів, великих хижаків, 
копитних звірів і дичини. Хорти 
(російський псовий, російський 
степовий, тази, хорт англійський 
та ін.) швидко бігають, здоганя¬ 
ють звіра і душать його. Викори¬ 
стовують при полюванні на анти¬ 
лоп, вовка, лисицю, зайця та ін. 
Гончаки (російські, російські 

рябі, естонські, карпатські та 
ін.) — собаки лісостепової смуги. 
Вони розшукують слід звіра, пере¬ 
слідують його гавканням доти, 
поки мисливець не вийде назустріч 
гону. Об’єкт полювання — вовк, 
лисиця, заєць. Н о р н и х собак 
(такса, фокстер’єр) беруть на ли¬ 
сицю, борсука, єнотовидного соба¬ 
ку тощо. Вони душать звіра в норах 
або виганяють під постріл мислив¬ 
ця. Лягаві (пойнтери, англійсь¬ 
кий, або крапчастий сетер, ірланд¬ 
ський, або червоний сетер, шот¬ 
ландський сетер, німецькі коротко- 
і жорсткошерсті та ін.) розшуку¬ 
ють за запахом пернату дичину і 
завмирають перед птахом у харак¬ 
терній позі («стойка*), вказуючи 
мисливцеві, де він притаївся, під¬ 
німають дичину «на крило* під 
постріл та приносять вбиту дичину. 
Спанієлі — група переважно 
дрібних, довгошерстих собак, 
яких використовують при полю¬ 
ванні на пернату дичину. Вони 
розшукують, полохають, а також 
приносять поранених і вбитих пта¬ 
хів. 
Літ.: Букатевич Ю. В., Жарич К. І. 
Мисливські собаки. К., 1977. 

Ю. В. Букатевич. 
«МЬІСЛЬ» — більшовицький ле¬ 
гальний щомісячний філософський 
та суспільно-екон. журнал, ство¬ 
рений за ініціативою В. І. Леніна. 
Видавався в Москві з грудня 1910 
по квітень 1911. Вийшло 5 номерів. 
Фактичним редактором «М.* був 
В. І. Ленін, який керував журна¬ 
лом з-за кордону. В «М.* було 
опубліковано 6 його статей. Актив¬ 
ну участь у роботі журналу брали 
В. В. Воровський, М. С. Ольмін- 
ський, І. І. Скворцов-Степанов та 
ін. У «М.* співробітничали також 
Г. В. Плеханов, меншовики-партій- 
ці. Останній, 5-й номер «М.* було 
конфісковано, журнал закрито. 
Продовженням «М.* став журн. 
яПросвещение*. 
МЙСЛЬБЕК (МузІЬек) Йосеф 
Вацлав (20.УІ 1848, Прага — 2.УІ 
1922, там же) — чес. скульптор. 
Навчався в майстерні В. Леви та 
празькій АМ. Серед робіт М. 
проект пам’ятника Я. Жижці для 
м. Табора, 70-і рр. 19 ст.; скульп¬ 
турна ірупа на мосту Палацького 
в Празі, 1881—97; пам’ятник св. 
Вацлаву в Празі, відкритий 1913; 
портрети Ф. Палацького, Б. Сме¬ 
тани, Я. Коллара, В. Ланни та ін. 
М Й СН И К — спеціально обладна¬ 
не місце в укр. сільській хаті для 
зберігання посуду і речей хатнього 
вжитку. М. являє собою кілька 
полиць, у більшості випадків оздоб¬ 
лених різьбленням художнім, ін¬ 
крустацією, розписом декоратив¬ 
ним. Своєрідне оздоблення мають 
М. в хатах гуцулів на Закар¬ 
патті. 
мистецтво — естетичне осво¬ 
єння світу в процесі художньої 
творчості — особливого виду люд¬ 
ської діяльності, що відображає 
дійсність у конкретно-чуттєвих об¬ 
разах відповідно до певних есте¬ 
тичних ідеалів; одна з форм су¬ 
спільної свідомості. Закономірнос¬ 
ті М. вивчають естетика і мис¬ 
тецтвознавство. Термін «мистецт¬ 
во* застосовується і до певних 
галузей худож. діяльності (образо¬ 
творче М.; сценічне М.) або до 
якоїсь галузі практич. діяльності 

з властивою їй системою найвищої 
якості прийомів і методів (М. ви¬ 
ховання; воєнне М. та ін.). М. 
зародилося в первісному суспіль¬ 
стві доби пізнього палеоліту (ма¬ 
люнки в печерах, різьблення на 
кістках та камені, ритуальні танці 
тощо), проте тільки в класовому су¬ 
спільстві М. відособлюється в 
окрему форму духовного життя 
суспільства (див. Духовне вироб¬ 
ництво). Джерелом становлення 
худож. творчості є праця — вироб¬ 
ництво і спілкування, вся сусп. 
практика, в процесі якої людина 
доцільно формує навколишній світ 
і водночас розвиває в собі здатність 
творчості «за законами краси» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. З ранніх 
творів. К., 1973, с. 527). Зв’язок 
з усією цілісною життєдіяльністю 
людини становить визначальну ри¬ 
су М., відрізняючи його як від тео¬ 
ретично-пізнавальної, так і від 
практично-виробничої діяльності. 
На базі М. розвивається худож. 
свідомість суспільства, яка вклю¬ 
чає в себе не тільки власне мистець¬ 
ку творчість і її витвори, а й усю 
сукупність естетично-худож. по¬ 
треб, смаків, поглядів, норм, ідеа¬ 
лів тощо, які забезпечують активну 
ціннісну орієнтацію людей у ре¬ 
альних життєвих обставинах. М. 
виховує в людях не лише потребу 
худож. насолоди, а й здатність 
творчого ставлення до всіх природ¬ 
них і сусп. явищ. Завдяки особли¬ 
востям свого впливу на людину 
(чуттєва безпосередність, емоційна 
насиченість, ідейна спрямованість, 
спонукальна сила) М. стало фак¬ 
тором виховання і однією з найваж¬ 
ливіших складових частин духов¬ 
ної культури суспільства. М. за¬ 
довольняє незліченні людські за¬ 
пити і виконує численні сусп. функ¬ 
ції— комунікативну (спілкування), 
пізнавальну, виховну, естетич¬ 
ну та ін. Діапазон худож. діяльнос¬ 
ті широкий і не має різкого окрес¬ 
лення; одними своїми проявами 
вона межує з матеріальним вироб¬ 
ництвом, ремеслом і технікою 
(ужиткове М., дизайн), іншими — 
сягає у високі сфери духовних ін¬ 
тересів і філософсько-світоглядних 
проблем (сутність людини і смисл її 
буття, кінцеві ідеали краси, мо¬ 
ральності та ін.). Предметом відо¬ 
браження в М. стають усі важливі 
для людини явища життя. Засобом 
відображення є худож. образ, особ¬ 
ливість якого полягає в неповтор¬ 
ній здатності відтворювати загаль¬ 
не й істотне через конкретне (див. 
також Типове). Разом з тим худож. 
образ виражає ідейну оцінку відоб¬ 
ражуваного, моральне, естетичне 
чи інше схвалення його або запере¬ 
чення. Тому вирішальну роль у ху¬ 
дож. творчості відіграє світогляд 
митця, розуміння ним дійсності, 

Мисник роботи І. М. Лазаря. Де¬ 
рево, різьблення. Ужгород. 1979. 



511 
його ідеали. Гармонійне поєднан¬ 
ня високого ідейного змісту з до¬ 
сконалою худож. формою є не¬ 
обхідною ознакою справді велико¬ 
го, реалістичного М. (див. Зміст і 
форма). Його сила — в найглибших 
зв’язках з життям, в ідейності і 
народності. « Мистецтво належить 
народові,— вказував В. І. Ленін.— 
Воно повинно входити своїм най¬ 
глибшим корінням у саму товщу 
широких трудящих мас. Воно по¬ 
винно бути зрозуміле цим масам, 
і вони повинні любити його. Воно 
повинно об’єднувати почуття, дум¬ 
ку і волю цих мас, піднімати їх» 
(Ленін В. І. Про літературу. К., 
1970, с. 530). Реалістичне М. (див. 
Реалізм у літературі й мистецтві) 
виникло і грунтується на народній 
творчості. Проте народність мис¬ 
тецтва не вичерпується засвоєн¬ 
ням і розвитком його нац. форм. 
Народність М.— це насамперед 
служіння інтересам народу, утвер¬ 
дження його дум і сподівань, слу¬ 
жіння вищим інтересам сусп. про¬ 
гресу, потребам істор. розвитку 
людства. Тому справді народними є 
ті твори М., в основі яких лежать 
естетичні ідеали, що виражають 
найпрогресивніші тенденції епохи. 
В них нац. форма органічно поєд¬ 
нана з глибоко інтернац. змістом. 
У класовому суспільстві М. завж¬ 
ди має клас, характер, відображає 
худож. смаки, погляди й ідеали 
різних соціальних сил — реакцій¬ 
них чи прогресивних. Високі гу¬ 
маністичні ідеали демократичного 
і особливо пролет. М. ознаме¬ 
нували величезний крок уперед у 
худож. розвитку людства, поста¬ 
вили М. на службу боротьбі трудя¬ 
щих за своє соціальне й нац. визво¬ 
лення, за духовне перетворення 
людини. Найвищою формою кла¬ 
совості М. є його партійність — 
до кінця усвідомлене розуміння ху¬ 
дожником своєї класової належно¬ 
сті й сусп. призначення своєї твор¬ 
чості. Т. з. «позапартійне» М., 
<мистецтво для мистецтва> в 
умовах боротьби класів і соціаль¬ 
них систем є, як підкреслював В. І. 
Ленін, бур ж. вигадкою, що має 
на меті приховати дійсну залеж¬ 
ність цього М. від ідеології паную¬ 
чих класів. Він вказував, що в умо¬ 
вах класової боротьби лише про¬ 
лет. партійність М. і літератури 
буде здатна гарантувати справж¬ 
ню свободу творчості, її незалеж¬ 
ність від «грошового мішка» (див. 
Повне зібр. творів, т. 12, с. 97). 
Істор. розвиток М. як форми 
свідомості й елемента духовної 
культури суспільства підпорядко¬ 
ваний загальним закономірностям, 
що визначають залежність сусп. 
свідомості від сусп. буття (див. 
Суспільне буття і суспільна сві¬ 
домість). Проте цю залежність 
не можна розглядати спрощено, 
як безпосередню й пряму визначе¬ 
ність худож. рівня М. рівнем мате¬ 
ріального (екон., наук.-тех. та ін.) 
розвитку суспільства. М. власти¬ 
ва відносна самостійність, яка по¬ 
лягає в тому, що воно не механічно 
йде за економікою, а взаємодіє з 
політ., моральною і ін. формами 
ідеології. Крім того, справді цін¬ 
ні, високохудожні твори М. не 
вмирають разом з ліквідацією тих 
соціальних умов, за яких їх було 
створено. Історія світового М. 

свідчить, що художній прогрес 
людства пов’язаний передусім із 
творчістю трудящих мас і діями 
сусп. класів та сил, які в ту чи ін¬ 
шу епоху були носіями соціального 
прогресу і виражали його ідеали. 
М. в цілому являє собою складну 
систему видів і жанрів, що істо¬ 
рично еволюціонують і за змістом 
та формальними ознаками утво¬ 
рюють певні напрями, стилі, шко¬ 
ли та манери худож. творчості, 
зумовлені особливістю образного 
відтворення дійсності в специфіч¬ 
ному матеріалі: камені, фарбах, 
звуках, слові тощо. Напрями, сти¬ 
лі, манери зароджуються під впли¬ 
вом історично визначальних соці¬ 
ально-культур. потреб і традицій, 
естетично-худож. поглядів, кон¬ 
цепцій та ідеалів. Худож. обробка 
речей і знарядь праці, побудова 
житла поклали початок виникнен¬ 
ню архітектури і декоративно- 
ужиткового мистецтва. З зобра¬ 
ження пластичних форм предметів 
і явищ у кольорі, з різних матеріа¬ 
лів ще в стародавні часи виникли 
живопис, скульптура, графіка. 
Трудовий ритм колективної праці з 
характерними рухами, звуками, 
голосовим супроводом знайшов 
свою худож. реалізацію в танцях, 
музиці, співі, а також у театралі¬ 
зованій дії і масках (див. Театр). 
Одним із найстаріших є й М. сло¬ 
ва — спочатку в усній формі пере¬ 
казів, міфології, фольклору та 
епосу; з появою писемності воно 
започаткувало худож. л-ру — один 
із найбагатших за духовним зміс¬ 
том і жанровим розмаїттям вид М. 
З винайденням нових тех. засобів 
відображення дійсності у різний 
час починали свою історію М. фо¬ 
тографії, кіно (див. Кіномистецт¬ 
во), телебачення. 
Традиційно види М. поділяються 
на просторові, часові й просторово- 
часові (за способом втілення ху¬ 
дож. образу); на зорові, слухові й 
зоро-слухові (за формою чуттєвого 
сприймання). Розрізняють і синте¬ 
тичні види М., що поєднують влас¬ 
тивості кількох видів М. (театр, 
кіно). 
М. країн стародавнього світу (див. 
розділи Мистецтво в ст. Греція 
Стародавня, Єгипет Стародавній, 
Рим Стародавній, Вавілоно-ассі- 
рійська культура, Арабська куль¬ 
тура та ін.), а також М. Київської 
Русі, гуманістичний живопис і л-ра 
Відродження, класицизм 17—18 
ст. і романтизм кін. 18 — поч. 
19 ст., критичний реалізм 19 ст. 
та прогресивні напрями сучас. 
демократичного М. капіталістич¬ 
них країн збагатили людство не¬ 
вмирущими худож. цінностями, в 
яких зосереджений колосальний 
обсяг знань і життєвий досвід ці¬ 
лих епох, поколінь і сусп. культур. 
Складовою частиною світової куль¬ 
тури є М. народів СРСР. Велика 
Жовтн. соціалістнч. революція від¬ 
крила нову епоху в його історії, 
докорінно змінила зміст і роль М. 
у сусп. житті, поставила його на 
службу загальнонар. інтересам. 
Революц. боротьба пролетаріату 
породила якісно новий метод ху¬ 
дож. творчості — соціалістичний 
реалізм, що став одночасно спадко¬ 
ємцем і продовжувачем реалістич¬ 
ного напряму в світовій худож. 
культурі. Грунтуючись на принци¬ 

пах народності й партійності, він 
поєднує сміливе новаторство в 
худож. зображенні життя з вико¬ 
ристанням і розвитком усіх прогре¬ 
сивних традицій світового М., веде 
непримиренну боротьбу з антигу- 
манним, занепадницьким сучас. 
бурж. М. та його напрямами — на¬ 
туралізмом, декадентством, усі¬ 
ма різновидами формалізму і низь¬ 
копробного комерційного М., ство¬ 
реного в рамках т. з. «масової куль¬ 
тури» капіталістич. суспільства. 
В СРСР склалося соціалістичне за 
змістом, різноманітне за своїми 
нац. формами й інтернаціоналіст¬ 
ське за характером рад. М. (див. 
розділи Мистецтво в ст. Союз Ра¬ 
дянських Соціалістичних Респуб¬ 
лік, Українська Радянська Со¬ 
ціалістична Республіка, в ст. про 
ін. союзні та автономні рад. соціа¬ 
лістичні республіки). В умовах роз¬ 
винутого соціалістичного суспіль 
ства найважливішим завданням 
культурної політики є проблема 
синтезу мистецтв, тобто гармоній¬ 
ного поєднання різних видів і жан 
рів М., впровадження естетичних 
начал у всіх сферах діяльності. 
В документах XXV і XXVI з’їздів 
КПРС, постановах ЦК партії 
про літ.-худож. критику (1972). 
про заходи по дальшому розвитку 
кінематографії (1972), про нар 
худож. промисли (1974), про робо 
ту з творчою молоддю (1976), про 
дальше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної роботи (1979), в 
Законі Верховної Ради СРСР про 
охорону і використання пам’яток 
історії та культури (1976) підкрес¬ 
лено важливе значення М. і його 
вагомий внесок у духовний роз¬ 
виток рад. людини, в її моральне 
вдосконалення й естетичне вихо¬ 
вання. XXVI з’їзд КПРС відзна¬ 
чив заслуги рад. М. в тому, що 
духовне життя рад. суспільства 
стає дедалі різноманітнішим і 
багатшим. На Україні проблеми 
М. розробляються в ін-тах АН 
УРСР: Мистецтвознавства, фоль¬ 
клору та етнографії інституті. 
Філософії інституті. Літерату¬ 
ри інституті, на відповідних 
кафедрах вузів, насамперед ху¬ 
дожніх. У республіці видається 
ряд спец, журналів: <Музика>, 
«Народна творчість та етногра¬ 
фія», <Образотворче мистецтво», 
«Соціалістична культура*,<Стро- 
ительство и архитектура», «Но¬ 
вини кіноекрану», «Український 
театр», працюють творчі орг-ції 
й спілки (художників, архітекто¬ 
рів, композиторів та ін.). Див. 
також розділи Мистецтво в стат¬ 
тях про зарубіжні країни. 
Літ.: Маркс К., Енгельс Ф. Про мис¬ 
тецтво. К., 1978; Ленін В. І. Про літе¬ 
ратуру. К., 1970; Об идеологической 
работе КПСС. Сборник документов. 
М., 1977; Плеханов Г. В. Зстетика и 
социология. искусства, ч. 1—2. М., 
1978; Історія українського мистецтва, 
т. 1—6. К., 1966—68; Сучасна науково- 
технічна революція та мистецтво. К., 
1975; Егоров А. Г. Проблеми зстетики. 
М., 1977. 

В. І. Шинкарук, В. П. Іванов. 

«мистецтво» — літературно- 
мистецький тижневик укр. сек¬ 
ції Всеукрліткому. Виходив 1919— 
20 у Києві. Об’єднував передові 
мистецькі і літ. сили після перемо¬ 
ги Великої Жовтн. соціалістич. 
революції на Україні. В журн. дру- 
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Й. В. Мисльбек. Порт¬ 
рет Б. Сметани. Брон¬ 
за. 1893—94. 
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кували твори В. Еллан (Блакит¬ 
ний), Д. Загул, Г. Коцюба, І. Ку¬ 
лик, П. Тичина, М. Терещенко, 
В. Чумак та ін. На сторінках «М.» 
порушувалися питання про шляхи 
розвитку і становлення пролет. 
л-ри і театру на Україні, про нові 
мистецькі стилі. Журнал вміщу¬ 
вав твори художників Г. Нарбута, 
О. Мурашка, А. Петрицького. 
Всього вийшло 8 номерів. 
«МИСТЕЦТВО» — республікан¬ 
ське видавництво системи Держ- 
комвидаву УРСР. Засн. 1934 
під такою назвою. З 1956—63 мало 
назву — Держ. вид-во образотвор¬ 
чого мистецтва і муз. л-ри УРСР, з 
1963 відновлено попередню назву. 
Випускає л-ру з естетики, образо¬ 
творчого мистецтва, театру, кіно, 
для художньої самодіяльності, ту¬ 
ристів; фотовидання, листівки. 
«МИСТЕЦТВО» — двомісячний 
ілюстрований журнал, орган М-ва 
культури УРСР, Спілки компози¬ 
торів і Спілки художників УРСР. 
Видавався в Києві 1954 — 70. 
Висвітлював питання марксист¬ 
сько-ленінської естетики, вміщував 
рецензії на твори і виставки образо¬ 
творчого мист., музичні твори, 
театр, вистави, кінофільми. Дру¬ 
кував статті про видатних митців, 
кращі творчі колективи, публіку¬ 
вав мемуари. З 1970 замість «М.» 
виходять журнали «Образотворче 
мистецтво*, «Музика*, Україн¬ 
ський театр>. 
«МИСТЕЦТВО ДЛЯ МИСТЕЦТ¬ 
ВА», «чисте мистецтво» — назва 
ряду естетичних концепцій, що 
утверджують самоцільність ху¬ 
дожньої творчості, незалежність 
мистецтва від політики й суспіль¬ 
ного життя. Філос. основою теорії 
«М. для м.» було вчення І. Канта 
про незаінтересовану естетичну на¬ 
солоду, про чисту форму мист., а 
також Ф. В. Й. Шеллінга — про 
«абсолютно вільну творчість». Ідеї 
«М. для м.» найповніше виявилися 
в поезії і творчих маніфестах 
франц. поетів Т. Готьє, П. Верле- 
на та ін. їхня творчість, відбиваю¬ 
чи розчарування в ідеалах буржуа¬ 
зії, була пройнята невірою в будь- 
які сусп. ідеали. Представники 
«М. для м.» пропагували аполі¬ 
тичність. Прихильниками «М. для 
м.» були й тепер залишаються пред¬ 
ставники різних формалістичних 
течій і напрямів (див. Декадент¬ 
ство, Формалізм, Модернізм та 
ін.). В прихованій, а нерідко й у 
відвертій формі теорія «М. для м.» 
змикається з реакцією в її боротьбі 
проти прогресу і пролетарської ре¬ 
волюції. З гострою критикою теорії 
«М. для м.» в 19 ст. виступили 
рос. революційні демократи. На 
Україні представники « М. для м.» 
групувалися навколо вид-ва «Мо¬ 
лода муза» й журн. «Українська 
хата» (1909—14). Тенденціями «М. 
для м.» був пройнятий ряд віршів 
В. Пачовського, М. Вороного та ін. 
Реакційну суть«М. для м.» викрив 
В. І. Ленін у праці «Партійна орга¬ 
нізація і партійна література» 
(1905); ідеї «М. для м.» піддали 
критиці Г. Плеханов, В. Воровсь- 
кий, М. Горькийтаін. Проти тео¬ 
рії і практики«М. для м.»активно 
виступали І. Франко, Леся Україн¬ 
ка, М. Коцюбинський, П. Грабов- 
ський. Глибоку критику «М. для 
м.» дано в працях рад. вчених. 

«МИСТЕЦТВО КІНб» — респуб¬ 
ліканський міжвідомчий науковий 
збірник, який видає Київський 
інститут театрального ми¬ 
стецтва імені І. К. Карпенка- 
Карого. Виходити почав з 1979 
в Києві (як щорічник). Ви¬ 
світлює питання теорії кіно, роль 
кіно в системі сучас. культури, 
проблеми творчої майстерності в 
галузі кіномистецтва. 
«МИСТЕЦТВО, ФОЛЬКЛбР, 
ЕТНОГРАФІЯ» — наукові запис¬ 
ки Мистецтвознавства, фолькло¬ 
ру та етнографії інституту АН 
УРСР. Виходили в Києві, всього 
вийшло 4 томи: 1—2-й мали назву 
«Мистецтво, фольклор, етнографія» 
(1947), 3-й — «Народна творчість 
та етнографія» (1954), 4-й—«Ук¬ 
раїнська етнографія» (1958). 

С. М. Музиченко. 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА. 
ФОЛЬКЛбРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ 
ІНСТИТУТ імені М. Т. Рильсько¬ 
го АН УРСР. Засн. 1936 під назвою 
Ін-т укр. фольклору АН УРСР на 
базі Етнографічної комісії і Кабіне¬ 
ту антропології та етнології. Пере¬ 
буваючи в роки Великої Вітчизн. 
війни в Уфі й Москві, ін-т певний 
час існував як відділ Ін-ту сусп. 
наук АН УРСР, з 1942 — як Ін-т 
нар.творчості та мистецтва. В 1944, 
після повернення до Києва, його 
перетворено на Ін-т мистецтво¬ 
знавства, фольклору та етногра¬ 
фії АН УРСР (з 1964 — ім. М. Т. 
Рильського). Ін-т (1981) має від¬ 
діли: музикознавства, театрознав¬ 
ства, кінознавства, образотворчо¬ 
го мист., теорії мист., теор. проб¬ 
лем худож. розвитку мас, фолькло¬ 
ристики, слов’ян, фольклористики, 
етнографії, радянських свят і 
обрядів. Ін-т проводить досліджен¬ 
ня в галузі матеріальної і духовної 
культури укр. народу, її зв’язків 
з культурами братніх народів 
СРСР і народів світу. З 1957 видає 
журн. «Народна творчість та 
етнографія» (під ін. назвами: 
<Етнографічний вісник*, Україн¬ 
ський фольклор», « Народна твор¬ 
чість* — виходив з 1925). 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО — сус¬ 
пільні науки, що вивчають об’єк¬ 
тивні закономірності розвитку мис¬ 
тецтва. М. поєднує в собі історію 
і теорію мист., а також художню 
критику. Теорія мистецтва, тісно 
пов’язана з естетикою, вивчає 
закономірності розвитку мист., 
його відношення до дійсності та 
суспільне значення, зв’язки між 
змістом і формою в мистецтві. 
Історія мист., даючи опис, аналіз 
і тлумачення худож. творів, шля¬ 
хом синтезу розкриває поступаль¬ 
ний розвиток мист., боротьбу реа¬ 
лістичних напрямів проти консер¬ 
вативних і антиреалістичних. 
Худож. критика здійснює теор. та 
істор. аналіз сучас. худож. творів, 
пропагує їх, даючи їм суспільну 
і худож. оцінку. М. спирається 
на допоміжні дисципліни (музеє¬ 
знавство і архівознавство, ре¬ 
ставрацію пам’яток тощо). У 
вузькому розумінні термін «ми¬ 
стецтвознавство» найчастіше вжи¬ 
вається по відношенню до науки 
про пластичні або просторові види 
мист.— живопису, скульптури, 
графіки, декоративно-ужитково¬ 
го мистецтва, архітектури. Ін¬ 
ші види мист. вивчаються літера¬ 

турознавством, музикознавством, 
театрознавством і кінознавст¬ 
вом. В античну епоху в естетичних 
системах (Арістотель, Платон) і в 
істор. науці (Геродот, Пліній 
Старший) були сформульовані 
важливі положення теорії та істо¬ 
рії мист., у них відбилася боротьба 
матеріалістичного та ідеалістично¬ 
го розуміння мист. В серед, віки 
теорія мист. була частиною теоло¬ 
гії. Велике значення у форму¬ 
ванні М. як науки мали спец, трак¬ 
тати художників і архітекторів 
епохи Відродження (Л. Б. Альбер¬ 
ті, Леонардо да Вінчі, Дж. Базарі, 
A. Палладіо, А. Дюрера та ін.). 
Як самостійна наука М. склалося 
в 18 ст. (Й. Й. Вінкельман, Д. 
Дідро, Г. Лессінг та ін.). Протя¬ 
гом 19 ст. нагромаджувалися і 
систематизувалися факти з істо¬ 
рії мист. в працях вчених і худож¬ 
ників (А. Гільдебранд, К. Верман, 
B. Боде — в Німеччині, Я. Бурк- 
хардт — у Швейцарії, Віолле-ле- 
Дюк, Г. Масперо, Е. Делакруа, 
Шанфлері, Стен даль — у Франції, 
М. Дворжак — у Австрії та ін.). 
В Росії під впливом В. Бєлінсько¬ 
го, М. Чернишевського, М. Добро- 
любова в М. розроблялися проб¬ 
леми народності й реалізму мист. 
(В. Стасов, І. Крамськой та ін.). 
Наукову базу М. дав марксизм- 
ленінізм, який встановив взаємо¬ 
зв’язок між усіма формами ідеоло¬ 
гічної діяльності, зокрема мистецт¬ 
ва, їхню залежність від закономір¬ 
ностей матеріального розвитку су¬ 
спільства (Г. Плеханов, В. Воров- 
ський. А. Луначарський та ін.). 
Радянське М., базуючись на марк¬ 
систсько-ленінській теорії, розгля¬ 
даючи мист. як наслідок істор. 
творчості нар. мас, створило й про¬ 
довжує розробляти матеріалістич¬ 
ну теорію мист., активно виступає 
проти бурж. М. та його спроб вихо¬ 
лостити суспільне значення мист., 
викриває реакційну суть декаден¬ 
тства (див. також Модернізм), 
сприяє естетичному вихованню на¬ 
роду. Найбільшим досягненням 
рад. М. є розробка принципів твор¬ 
чого методу соціалістичного реа¬ 
лізму. Рад. М. аналізує й узагаль¬ 
нює процеси розвитку, взаємозба¬ 
гачення й зближення худож. куль¬ 
тур соціалістичних націй, стверд¬ 
жує революц.-гуманістичні ідеали 
мист. соціалістичного реалізму, ши¬ 
роко пропагує досягнення багато- 
нац. рад. мистецтва. Значний вне¬ 
сок у М. зробили М. Алпатов, 
Ш. Аміранашвілі, В. Лазарєв, 
І. Грабар, А. Лебедєв, Д. Сараб’я- 
нов, О. Сидоров та ін. На основі 
марксистсько-ленінської теорії роз¬ 
вивається мистецтвознавство і в ін. 
країнах соціалістичної співдруж¬ 
ності (зокрема в Болгарії—Н. Мав- 
родинов, А^Обретенов; у НДР — 
Л. Юсті, Й. Ян; у Польщі — 
Я. Бялостоцький, Я. Захватович; 
у Чехословаччині — А. Матейчек, 
Я. Пєшіна). 
Сучасне М. в капіталістичних 
країнах значною мірою виходить з 
ідеалістичних теорій. В той же час, 
під впливом марксизму дедалі зро¬ 
стає роль прогресивних тенденцій 
(С. Фінкельстайн, Л. Вентурі, 
О. Бенеш. Е. Пафонський, X. Р. 
Хічкок, архітектори Ф. Л. Райт, 
В. Гропіус, Ле Корбюзьє та ін.). 
На Україні до питань М. вперше 
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звернулися Ф. Прокопович та Г. 
Сковорода, які виступили проти 
схоластики шкільної поезії і дра¬ 
ми. Значним поштовхом у розвит¬ 
ку М. на основі реалізму були ви¬ 
словлювання про мистецтво, а та¬ 
кож художня діяльність Т. Шев¬ 
ченка. В 2-й пол. 19 — на поч. 
20 ст. укр. М. набуло розвитку 
в працях І. Франка, в статтях М. 
Мурашка, В. Горлечка та ін. 
Дальший розвиток археології і 
музейної справи на Україні сприяв 
зміцненню наук.-істор. основи М. 
З’явилися праці О. Новицького, 
Г. Павлуцького, К. Широцького, 
І. Трута, І. Свенціцького. В роз¬ 
відках і статтях 20—30-х рр. ви¬ 
світлювалися питання розвитку 
давньої укр. архітектури і образо¬ 
творчого мист., гостро дискутува¬ 
лися проблеми худож. спадщини, 
новаторства, сутності реалізму (Ф. 
Шмгт, С. Таранугиенко, Ф. Ернст, 
П. Попов та ін.). За Рад. влади 
М. на Україні одержало широку 
музейну базу, з’явилися спец, 
наук, установи і навч. орг-ції, укр. 
періодика і вид-ва, що займаються 
питаннями мист. (див. Мистецтво¬ 
знавчі журнали в УРСР). Укр. рад. 
М. розвивалося в боротьбі про¬ 
ти бурж. націоналістичних та 
вульгаризаторських тенденцій, 
міцнішало з утвердженням прин¬ 
ципів соціалістичного реалізму. У 
післявоєнний час мистецтвознавці 
Рад. України створили капітальні 
праці з історії та теорії мист. (Ю. 
Асєєв, П. Білецький, Я. Запаско, 
Г. Логвин та ін.), багатотомну 
«Історію українського мистецтва» 
(т. 1—6, 1966—68; Держ. премія 
УРСР, 1971); монографічні роз¬ 
відки про окремих митців тощо. 
Питаннями М. на Україні зай¬ 
маються Мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії інсти¬ 
тут імені М. Т. Рильського АН 
УРСР, кафедра теорії і історії 
мистецтва Київ, худож. ін-ту, яка 
готує кадри мистецтвознавців; 
Респ. комісія з мистецтвознавства 
і худож. критики при Спілці 
художників України, найбільші 
худож. музеї республіки. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Про мис¬ 
тецтво, т. 1—2. К., 1978; В. И. Ленин. 
0 лнтературе и искусстве. М.г 1976; 
XXV з’їзд КПРС і методологічні проб¬ 
леми мистецтвознавства. К., 1979; 
История европейского искусствозна- 
вия. От античности до конца XVIII 
века. М., 1963; Современное искусст- 
вознание за рубежом. М., 1964; Исто¬ 
рия европейского искусствознания. 
Первая половина XIX века. М., 1965; 
История европейского искусствозна¬ 
ния. Вторая половина XIX века. М., 
1966; История европейского искусство¬ 
знания. Вторая половина XIX века — 
начало XX века, кн. 1—2. М., 1969; 
Українське мистецтвознавство, в. 1 — 
6. К., 1967—74; Теоретичні проблеми 
радянського мистецтвознавства. К., 
1977; Кауфман Р. С. Русская и совет- 
ская художественная критика (с се¬ 
редини XIX века до 1941 года). М., 
1978. В. А. Афанасьєв. 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЖУРНА¬ 
ЛИ в УРСР. Рад. М. ж. почали 
виходити з перших років після 
Великого Жовтня. На їхніх сторін¬ 
ках висвітлюються питання марк¬ 
систсько-ленінської естетики, істо¬ 
рії, теорії і організаційної практи¬ 
ки образотворчого мист., театру, 
музики, кіно; публікуються творчі 
портрети діячів культури, бібліо¬ 
графічні огляди тощо. В спец, і 

загальних журналах висвітлюють¬ 
ся події поточного худож. життя, 
проблеми розвитку рад. мист. й 
л-ри; ведеться боротьба проти чу¬ 
жих для передового мист. тенден¬ 
цій та естетичних теорій. В 20— 
30-і рр. М. ж. відіграли важливу 
роль у становленні нового укр. рад. 
мистецтва і мистецтвознавства. 
Серед журналів загальн. характе¬ 
ру — «Творчество» (Харків, 1919), 
«Пути творчества» (Харків, 1919— 
20), «Искусство» (Київ, 1922), 
«Зритель» (Одеса, 1922), «Просве- 
щение и искусство» (1922), «Шляхи 
мистецтва* (1921—23), обидва — 
в Харкові, «Искусство трудящих- 
ся» (Дніпропетровськ, 1925—26), 
«Театр, литература, музика, балет, 
графика, живопись, кино» (Хар¬ 
ків, 1922—25), «Силузтм» (Одеса, 
1922—25), «Календарь искусств» 
(Харків, 1923), «Театр, музика, 
кино» (Київ, 1925—27), «Наука и 
искусство» (Одеса, 1927), «Зри¬ 
тель» (Миколаїв, 1927), «Нове 
мистецтво* (Харків, 1925—28), 
«Радянське мистецтво* (Київ, 
1928—32), «Мистецтво масам» (За¬ 
поріжжя, 1929), ЖУМ (Журнал 
мистецтв; Дніпропетровськ, 1929— 
ЗО), «Мистецька трибуна» (Хар¬ 
ків, 1930—31), «Хроніка археоло¬ 
гії та мистецтва» (Київ, 1930—31), 
«Червоноармійська естрада» (Хар¬ 
ків, 1932), «За більшовицькі кад¬ 
ри мистецтва» (Дніпропетровськ, 
1933—35), «Свет на арену» (Київ, 
1933—36). Перший укр. рад. літ.- 
худож. журнал < Мистецтво» 
(Київ, 1919—20) об’єднував навко¬ 
ло себе на радянській платформі 
письменників та художників, які 
своїм мистецтвом служили широ¬ 
ким масам трудящих. Про боротьбу 
різних тенденцій в молодому укр. 
рад. мистецтві свідчили журнали, 
які виходили в той період,— «Му- 
загет> (Київ, 1919) і «Нова генера¬ 
ція» (Харків, 1927—30). На Зах. 
Україні у Львові видавалися 
М. ж.: «Театральне мистецтво» 
(1922—24), «Аматорський театр» 
(1925—26), «Українське мистецт¬ 
во» (1926, 1930), «Жива сцена» 
(1930, додаток до журн. «Вікна»), 
«Мистецтво» (1932—36), «Україн¬ 
ська музика» (1937—39), «Мистецт¬ 
во і культура» (1939), які, окрім 
журн. «Жива сцена», містили ма¬ 
теріали й націоналістичного харак¬ 
теру. В 20 — 30-і рр. в УРСР 
видавався ряд спец. журна¬ 
лів: театральні — «Теат¬ 
ральная жизнь» (1918), «Теат¬ 
ральний вестник» (1919), обидва — 
в Харкові, «Театр» (Київ, 1919), 
«Театр» (Одеса, 1922), «Художест¬ 
венная жизнь» (Харків, 1922—23), 
«Барикади театру» (Київ, 1923—24), 
«Сільський театр» (1926—30), 
«Радянський театр» (1929—31), 
«Масовий театр*(1931—33), всі — 
у Харкові, «Театр» (Київ, 1936— 
41); з питань народного мис¬ 
тецтва — «Етнографічний віс¬ 
ник» (1925—32), «Український 
фольклор» (1937—39), в 1939— 
41 — «Народна творчість», усі — 
в Києві; музичні — «Музика», 
місячник, що його видавало Му¬ 
зичне товариство імені М. Д. 
Леонтовича (Київ, 1923—25; Хар¬ 
ків, 1927), «Радянська музика» 
(Харків, 1933—34, 1936—41), «Му¬ 
зика — масам» (Київ, 1926—31), 
щорічник — < Наукові записки» 

Всеукр. т-ва революц. музикантів 
(ВУТОРМ; Харків, 1931); з пи¬ 
тань архітектури — «Зод¬ 
чество» (Харків, 1928; укр. та рос. 
мовами), «Соціалістичний Київ» 
(1935—36), «Архітектура Радян¬ 
ської України» (Київ, 1938—41); 
образотворчого мис¬ 
тецтва — «Малярство і скульп¬ 
тура* (1935—39), в 1939—41 наз. 
«Образотворче мистецтво» (Київ). 
Кіномистецтво висвітлювали жур¬ 
нали «Кіно* (з 1925 виходив у Хар¬ 
кові, 1926—32 — в Києві, 1932— 
33 — знову в Харкові); 1935—38 
виходив журн. «Радянське кіно*, 
М. ж. республіки належить визнач¬ 
не місце в розвитку соціалістичної 
культури укр. народу, в зміцненні 
його інтернаціональних культур, 
зв’язків з усіма народами СРСР. 
У 50—80-х рр. питання образо¬ 
творчого мист., театру, музики й 
кіно висвітлюються в журн. <Мис¬ 
тецтво* (1954—69), з 1970 — в 
журн. «Образотворче мистецт¬ 
во», «Музика* й «Український те¬ 
атр*, які виходять замість журн. 
«Мистецтво». Видаються журн. 
«Строительство и архитектура» 
(Київ, з 1957; 1953—55 виходив 
під назвою «Архітектура і будів¬ 
ництво»), «Народна творчість та 
етнографія* (Київ, з 1957), «Но¬ 
вини кіноекрану* (Київ, з 1961), 
альманах «Образотворче мистецт¬ 
во» (Харків — Київ, 1934, 1936; 
Київ, 1969). Одним із видів періо¬ 
дичних видань, що вміщують 
мистецтвознавчі матеріали, є що¬ 
річники—«Мистецтво, фольклор, 
етнографія* (1947), «Театральна 
культура* (1966—70 і з 1980), 
«Українське мистецтвознавство* 
(1967—74), «Українське музико¬ 
знавство* (з 1967), «Мистецтво 
кіно* (з 1979), всі — у Києві. 
Літ.: Багрич М. І., Мазус Д. X. Пе¬ 
ріодичні видання УРСР. 1918 — 1950. 
Журнали. Бібліографічний довідник. 
X.. 1956; Періодичні видання УРСР. 
1951 — 1960. Журнали. Бібліографіч¬ 
ний довідник. X., 1964; Літопис періо¬ 
дичних видань УРСР. 1972—1977. 
X., 1973—78. М. Г. Лабінський. 
<мист£цька трибуна» — 
ілюстрований двотижневик, орган 
Всеукр. комітету Робмису (Робітни¬ 
ків мистецтва). Виходив у Харкові 
1930—31. Висвітлював питання 
розвитку рад. мистецтва і, зокрема, 
підготовки мист. кадрів. Друку¬ 
вав рецензії на худож. виставки 
та кінофільми. В окремих статтях, 
в оцінці й популяризації таких 
творчих орг-цій, як АХЧУ, АРМУ, 
припустився помилок. В «М. т.» 
співробітничали відомі письмен¬ 
ники, артисти, художники: В. Ва¬ 
силько, П. Вершигора, О. Довжен¬ 
ко, М. Крушельницький, Л. Кур- 
бас, А. Петрицький та ін. 
МИСЬКб Еммануїл Петрович (н. 
21.V 1929, м. Нижні Устрики, те¬ 
пер у ПНР) — укр. рад. скульп¬ 
тор, нар. художник УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1964. В 1956 закін¬ 
чив Львів, ін-т прикладного та 
декоративного мист., де вчився в 
І. Севери. Працює в галузі станко¬ 
вої, монументальної та меморіаль¬ 
ної скульптури. Основне в дороб¬ 
ку М.— портрети: нар. художника 
СРСР Ф. Нірода, бригадира мон¬ 
тажників Д. Барбари (обидва — 
1957), художників П. Балли (1957), 
О. Кульчицької (1957—60), О. Но- 
ваківського (1960), Л. Левицького 

мисько 

Е. П. Мисько. 

Е. П. Мисько. Портрет 
художника Л. І. Ле¬ 
вицького. Тонований 
гіпс. 1966. 
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Ю. О. Митрополь 
ський. 

Л. М. Митяєва. Ваза 
*Буковина». Гутне скло. 
Київ. 1975. 

(1966), письменників П. Козланю- 
ка (1964), Р. Іваничука (1970), 
В. Стефаника (1971), Р. Лубків- 
ського (1977), Героя Соціалістич¬ 
ної Праці доярки О. Солотви 
(1973) та ін. М.— автор пам’ятни¬ 
ків — І. Франкові (1964), мону¬ 
мента Слави Радянської Армії 
(1969—70), обидва — у Львові (в 
співавторстві), меморіальних до- 
шок Лесі Українки (1971), С. Кру- 
шельницької (1977), пам’ятних ме¬ 
далей тощо. Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1972. 
Літ.:, Еммануїл Мисько. Альбом. К., 
1978. 

МИТ, залозиця — гостра інфек¬ 
ційна хвороба переважно молодих 
коней, збудником якої є митний 
стрептокок. На М. хворіють та¬ 
кож мули і осли. Зараження від¬ 
бувається через інфіковані хвори¬ 
ми тваринами корми, воду, пред¬ 
мети догляду і спорядження. Інку- 
бац. період 4—8 днів. Ознаки за¬ 
хворювання: пригнічений стан, 
втрата апетиту, гарячка, нагноєння 
підщелепних лімфатич. вузлів, 
гноєтеча з ніздрів; при ускладненій 
формі — гнояки в привушних, пле¬ 
чових та ін. лімфатич. вузлах. 
При доброякісному перебігу хворо¬ 
би тварини одужують через 15—25 
днів. Заходи боротьби: 
хворих тварин ізолюють, застосо¬ 
вують зогрівальні компреси, анти¬ 
біотики, митний антивірус; гнояки 
розрізують і лікують як відкриту 
рану. Проводять ретельну дезин- 
фекцію. Див. також Хвороби сіль¬ 
ськогосподарських тварин. 
МИТЙЩІ — місто обласного під¬ 
порядкування Моск. обл. РРФСР, 
райцентр. Залізнична станція, за 
19 км на Пн. Сх. від Москви. 143 
тис. ж. (1980). 3-ди: маш.-буд. 
(засн. 1897), худож. литва, при- 
ладобуд. та електромеханічний. 
Розвинута пром-сть буд. матеріа¬ 
лів. У М.— московські лісотех. 
та кооперативний ін-ти, маш.-буд. 
технікум і мед. уч-ще. М. відомі 
з 15 ст., місто — з 1925. 
МЙТНА ПОЛГТИКА — складова 
частина зовнішньоторговельної по¬ 
літики держави, що регламентує і 
регулює ввіз і вивіз товарів за 
допомогою системи митних тари¬ 
фів. М. п. відображає інтереси 
пануючих класів. У своєму роз¬ 
витку М. п. капіталістич. країн 
пройшла етапи меркантилізму, 
протекціонізму та фритредер¬ 
ства. За імперіалізму М. п. стає 
знаряддям зовнішньоторг. експан¬ 
сії монополій, набуває форми над- 
протекціонізму, що виявляється 
не тільки у високому рівні оподат¬ 
кування імпорту, але й у надзви¬ 
чайній диференціації оподатку¬ 
вання (по країнах і товарах) і спо¬ 
собах стягування мит. Загальна 
криза капіталізму призвела до 
ще жорсткіших митних бар’єрів. 
Після 2-ї світової війни М. п. ка¬ 
піталістичних країн стає гнучкі¬ 
шою, поряд з заходами митного 
надпротекціонізму (Європейське 
економічне товариство) здійсню¬ 
ється «лібералізація» торгівлі (див., 
зокрема, Генеральна угода про та¬ 
рифи і торгівлю — ГАТТ). Взаєм¬ 
не зниження імпортних тарифів 
найбільші імперіалістичні д-ви 
(США, ФРН, Японія) використо¬ 
вують для проникнення на ринки 
своїх конкурентів. Щодо соціалі¬ 

стичних країн М. п. капіталістич¬ 
них держав є відверто дискримі¬ 
наційною. 
М. п. країн, що розвиваються, 
має яскраво виражений протекціо¬ 
ністський характер, вона спрямо¬ 
вана на розвиток нац. економіки і 
забезпечення екон. незалежності. 
М. п. соціалістичних д-в базується 
на принципах рівноправності і 
взаємної вигоди сторін, їй чужі 
дискримінація й диктат. У взаємо¬ 
відносинах соціалістич. країн во¬ 
на забезпечує розвиток співробіт¬ 
ництва, вирівнювання рівнів екон. 
розвитку (див. Соціалістична еко¬ 
номічна інтеграція'). Щодо країн, 
що розвиваються, М. п. соціаліс¬ 
тичних д-в спрямована на підтрим¬ 
ку їхньої економіки та подолання 
наслідків колоніалізму. СРСР та 
деякі ін. соціалістичні д-ви звіль¬ 
нили країни, що визволилися, від 
сплати митних зборів або встано¬ 
вили їм значні пільги. 

. „ А. Г. Селіваненко. 

митним і економГчнии 
союз центральної Афри¬ 
ки, ЮДЕАК (франц. СВЕАС; 
Ипіоп сіоиапіеге є! есопотіяие <іе 
Г Айгіяие Сепігаїе) — регіональне 
екон. об’єднання. Засн. 1964. Діє 
з 1966. До його складу входять 
Центральноафриканська Республі¬ 
ка (ЦАР), Чад, Габон, Народна 
Республіка Конго і Камерун. Союз 
передбачає створення спільного 
ринку з встановленням єдиного 
митного тарифу, узгодженням 
внутр. податкових систем та ін¬ 
вестиційного законодавства, лікві¬ 
дацію всіх перешкод у взаємній 
торгівлі, справедливе розміщення 
на тер. країн-учасниць новоутворе¬ 
них пром. та ін. нар.-госп. об’єктів, 
координацію програм розвитку. 
Найвищий орган — Рада глав кра¬ 
їн-учасниць; виконавчий орган — 
Керівний к-т, що складається з 
міністрів економіки та фінансів 
країн-учасниць, постійний адміні¬ 
стративний орган — Генеральний 
секретаріат. Місцеперебування — 
м. Банті (ЦАР). 
МЙТНИЙ КбДЕКС СРСР — 
єдиний законодавчий акт, правові 
норми якого регулюють організа¬ 
цію і діяльність митних установ 
СРСР по здійсненню контролю за 
додержанням монополії зовніш¬ 
ньої торгівлі при перевезенні това¬ 
рів (вантажів) через державний 
кордон СРСР. Затверджений Ука¬ 
зом Президії Верховної Ради СРСР 
5.У 1964 і введений у дію з 1.УІІ 
1964 (зміни й доповнення внесено 
Указами Президії Верховної Ради 
СРСР від ЗО.ХІ 1976 і 22.11 1978). 
Складається з 120 статей, розміще¬ 
них у 10 главах і об’єднаних у 3 роз¬ 
діли: «Організація митного управ¬ 
ління», «Митні операції», «Відпо¬ 
відальність за порушення митних 
правил і за контрабанду». В М. к. 
СРСР визначаються й правила 
огляду речей осіб, що переїжджа¬ 
ють кордон, контролю за міжнар. 
поштовими відправленнями тощо. 
Кодекс передбачає адм. відпові¬ 
дальність за порушення митних 
правил і контрабанду (криміналь¬ 
ну відповідальність за яку в УРСР 
передбачено ст. 70 КК УРСР). У 
додатку до М. к. дано опис прапора 
митних установ СРСР і суден, які 
перебувають у їхньому розпоряд¬ 
женні. В. С. Анджибвський. 

МЙТНИЙ СОЮЗ — об’єднання 
держав для проведення спільної 
митної політики. М. с. передба¬ 
чає скасування митних кордонів і 
сплати мита між учасниками, ут¬ 
ворення єдиної митної території 
і встановлення заг. митного та¬ 
рифу щодо третіх країн. М. с. між 
капіталістичними країнами ство¬ 
рюють для підвищення конкурен¬ 
тоспроможності товарів країн-учас¬ 
ниць і встановлення дискриміна¬ 
ційного режиму щодо третіх країн. 
За імперіалізму М. с. сприяють 
політиці колективного агресивного 
протекціонізму. Одним з прик¬ 
ладів М. с. є Бенілюкс. Створення 
М. с. передбачає Європейське еко¬ 
номічне товариство (ЄЕТ). Однак 
між учасниками ЄЕТ безперервно 
загострюються торг.-екон. супереч¬ 
ності, зберігаються значні відмін¬ 
ності в митних правилах, не вста¬ 
новлено єдиного мита в торгівлі 
з третіми країнами. Країни, що 
розвиваються, створюють М. с. 
для захисту своїх внутр. ринків 
від експансії імперіалістичних мо¬ 
нополій і забезпечення екон. неза¬ 
лежності (див. Економічне това¬ 
риство країн Західної Африки, 
Митний і економічний союз Цент¬ 
ральної Африки, Центрально¬ 
американський спільний ринок). 
Соціалістичні країни М. с. не 
мають. Зони ведуть торгівлю на 
принципах рівноправності, взаєм¬ 
ної вигоди, поважання суверені 
тету всіх країн (див. Монополія 
зовнішньої торгівлі). 

, А. Г. Селіваненко. 
МИТНИЦЯ — держ. установа, що 
контролює перевезення вантажів, 
особистих речей тощо через кор¬ 
дон, перевіряє митні документи, 
стягує мито та ін. збори. У Радян¬ 
ському Союзі М. підпорядковані 
Гол. митному управлінню М-ва 
зовн. торгівлі СРСР. Завдання і 
функції М. визначені Митним 
кодексом СРСР. 
МЙТНІ ТАРЙФИ — систематизо¬ 
ване зведення митних ставок на то¬ 
вари, які провозять через кордон 
країни. М. т. включають найме¬ 
нування і класифікацію товарів, 
що їх оподатковують, з зазначен¬ 
ням розміру оподаткування; пере¬ 
лік товарів, звільнених від мита; 
перелік товарів, заборонених для 
ввезення, вивезення й транзиту. 
В СРСР та ін. соціалістичних краї¬ 
нах М. т. спрямовані на заохочу¬ 
вання розвитку власного вироби, 
і є одним із засобів монополії зов¬ 
нішньої торгівлі. Для вантажів, 
що їх ввозять в СРСР із ряду кра¬ 
їн, що розвиваються, встановлено 
пільги або їх повністю звільнено 
ВІД' митних зборів. 
МЙТО — 1) Плата, що її стягують 
певні держ. органи (в СРСР — 
судові установи, держ. арбітраж, 
нотаріальні контори) з громадян, 
організацій, установ, підприємств 
за надання їм послуг або вчинення 
певних дій. 2) Грошовий податок 
на товари, майно, цінності, які 
перевозять через держ. кордон. 
МЙТРА (від грец. цітра—го 
ловна пов’язка)—1) Оздоблений 
прикрасами головний убір, який 
вище православне й католицьке 
духівництво одягає під час бого¬ 
служіння, а середнє одержує як 
нагороду. 2) В давнину — назва 
різних головних уборів. 



МИТРАК Олександр Андрійович 
(псевд.— Материн; 16.X 1837, 
с. Плоске, тепер Свалявського р-ну 
Закарп. обл.— 17.III 1913, с. Рос- 
вигове, тепер у складі Мукачево¬ 
го) — укр. письменник, фолькло¬ 
рист і етнограф. Після закінчення 
Ужгородської богословської семі¬ 
нарії (1862) був священиком у 
селах Закарпаття. Друкуватися по¬ 
чав 1864. Писав вірші, нариси про 
життя, побут і звичаї верховинців 
(«Дорожні враження на Верхови¬ 
ні», « Народне весілля у гірських 
русинів» та ін.), збирав нар. піс¬ 
ні, частина яких надрукована у зб. 
Я. Головацького «Народні пісні 
Галицької та Угорської Русі». 
Склав російсько-мадярський (вид. 
1881) та мадярсько-російський 
(вид. 1922)словники. 
Ге.; [Вірші]. В кн.: Антологія україн¬ 
ської поезії, т. \. К., 1958. 
МИТРОПОЛЙТ (грец. рцтрояо- 
ХСтт|<;, від цтіхрбяолц — столиця, 
метрополія) — 1) Другий після 
патріарха сан у православній 
церкві. 2) Вище звання православ¬ 
них і католицьких єпископів. 
МИТРОПбЛ ЬСЬКИЙ Юрій 
Олексійович [н. 21.XII 1916 (3.1 
1917), с. Шишаки, тепер смт ІПи- 
шацького р-ну Полтавської обл.] — 
укр. рад. математик і механік, 
акад. АН УРСР (з 1961), засл. діяч 
науки УРСР (з 1967). Член КПРС 
з 1945. Закінчив (1942) Казахський 
(в Алма-Аті) ун-т. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. У 1946—50 
працював в Ін-ті буд. механіки 
(тепер Ін-т механіки) АН УРСР, 
з 1950 — в Ін-ті математики АН 
УРСР (з 1958 — директор). Член 
Президії АН УРСР — академік- 
секретар Відділення математики, 
механіки та кібернетики з 1961 (до 
1963 — Голова Відділу фізико-ма- 
тематичних наук). Осн. праці — 
з теорії нелінійних диференціаль¬ 
них рівнянь та нелінійної механіки. 
Розроблені М. методи дали змогу 
розв’язати багато проблем, напр. 
дослідити явище проходження че¬ 
рез резонанс, нестаціонарні проце¬ 
си в гіроскопічних системах. Наго¬ 
роджений орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, ін. орденами, медалями. 
Ленінська премія, 1965; премія ім. 
М. М. Крилова АН УРСР, 1969. 
Те.: Проблеми асимптотической тео- 
рии нестационарньїх колебаний. М., 
1964; Метод усреднения в нелинейной 
механике. К., 1971. 
Літ.: Киевские математики-педагоги. 
К., 1979. 
МИТУСА (Дмитро) — давньорусь¬ 
кий співець у владики переми- 
шлянського, що згадується в Во¬ 
линському літопису під 1241. 
Князь Данило Романович запро¬ 
шував М. до себе в півчі, але 
той з гордості відмовився слу¬ 
жити князеві. Образ М. відтворив 
М. Костомаров у поезії «Співець 
Митуса». 
митюкбв Каленик Андрійович 
[22.VII (З.УІІІ) 1823, Київ — 29.11 
(12.III) 1885, там же] — укр. бурж. 
учений, юрист. Н. в сім’ї купця. 
Закінчив 1845 юрид. ф-т Київ, 
ун-ту. В 1846—81 викладав у Київ, 
ун-ті курс римського права, засл. 
ординарний професор, з 1865 — 
ректор. Один із засновників Київ¬ 
ського юридичного товариства і 
тривалий час його голова. Осн. пра¬ 
ця М.— «Курс римського права» 
(1884). 
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МИТТЄВА (Пахарєва) Лідія Ме- 
фодіївна (н. 14.IV 1923, Мсти- 
славль, тепер Могильовської обл.) 
— укр. рад. художниця скла, 
засл. художник УРСР (з 1974). 
В 1941 закінчила Київ, середню 
худож. школу ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка, де навчалася у Ф. Хворо- 
стецького, К. Єлеви. З 1950 пра¬ 
цює на Київ, з-ді худож. скла. 
Твори: вази — «40 років Радян¬ 
ської влади» (1957), «Рідне місто» 
(1967), «Ранок» (1970), «Світанок», 
«Київ» (1977); набори з гутного 
скла та кришталю — «Весна» 
(1973), «Весільний» (1975), «Зо¬ 
лота осінь» (1975), «Квітка» (1977); 
декоративні блюда. Роботи збе¬ 
рігаються в Київ. ДМУНДМ. 
МЙХАЙ ХОРбБРИЙ (МіНіаі Vі- 
іеагиі; 1558 — 9. VIII 1601) — гос¬ 
подар Валахії з 1592. Прагнучи 
створити централізовану державу, 
вів боротьбу проти тур. панування 
у Валахії, Молдавії і Трансільва¬ 
нії. В цій боротьбі спирався на під¬ 
тримку Рос. д-ви й укр. козацтва. 
В 1595 очолене М. X. військо зав¬ 
дало поразки туркам біля м. Тир- 
говипгге. Цьому сприяв розгром та¬ 
тар (союзників турків) укр. козака¬ 
ми на чолі з С. Наливайком під 
час походів до Молдавії (влітку 
1594 і навесні 1595). У 1600 М. X. 
об’єднав під своєю владою Вала- 
хію, Молдавію і Трансільванію. 
Вбитий феодалами, невдоволеними 
його централізаторською політи¬ 
кою. 
МИХАЙЛИЧЕНКО Гнат Васи¬ 
льович [літ. псевд.— Ігнатій Ми¬ 
хайлович, Гнатко, Г. М.; 27.IX 
(9.Х) 1892, с. Студенок, тепер у 
складі с. Миропілля Краснопіль- 
ського р-ну Сум. оол.— 4.XII 
1919, Київ] — укр. письменник, 
громад, і політ, діяч. За участь у 
Харків, орг-ції лівих есерів був 
засуджений царським військ, судом 
до каторги і вічного поселення в 
Сибіру. Після Лютневої революції 
1917 повернувся на Україну і став 
одним з керівників партії бороть¬ 
бистів, зокрема її лівого крила. 
У травні 1919 був призначений 
наркомом освіти УРСР. В період 
денікіньцини перебував на підпіль¬ 
ній роботі в Києві. Розстріляний 
денікінцями. Літ. творчість М.— 
«Блакитний роман» (1918—19); 
цикл мініатюр «Місто» (1919), 
психологічні новели «Погрози не¬ 
відомого», «Тюрма» — позначена 
впливами символізму та ін. дека¬ 
дентських течій. В. П. Лета. 

МИХАЙЛИЧЕНКО Іван Харла- 
мович (н. 2.IX 1920, ст. Алмазна, 
тепер Стахановської міськради Во- 
рошиловгр. обл.) — рад. військ, 
льотчик-пггурмовик, полковник, 
двічі Герой Рад. Союзу (1944, 
1945). Член КПРС з 1951. В Рад. 
Армії з 1940. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — льот¬ 
чик, старший льотчик, командир 
ескадрильї гвард. штурмового авіа¬ 
полку. Брав участь у боях на 1-м> 
і 2-му Укр. фронтах. Здійснив 
179 бойових вильотів. З 1962 — 
в запасі. Нагороджений орденом 
Леніна, 4 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
МИХАЙЛИЧЕНКО Ірина Гаври¬ 
лівна (6.ХІІ 1921, Баку— 19.11 
1977, Одеса)—українська радян¬ 
ська артистка балету, нар. арт. 

УРСР (з 1964). В 1939 закінчила 
Бакинське хореографічне уч-ще. 
Була солісткою балету Казах. 
(Алма-Ата, 1939—41), Азерб. (Ба¬ 
ку, 1941—50), Одес. (1950—64) 
театрів опери та балету. Партії: 
Одетта-Оділлія, Аврора, Маша 
(«Лебедине озеро», «Спляча кра¬ 
суня», «Лускунчик» Чайковсько- 
го), Жізель («Жізель» Адана), 
Лілея («Лілея» Данькевича). 
михАйлів Юхим Спиридонович 
[15 (27.X) 1885, м. Олешки, тепер 
м. Цюрупинськ Херсонської обл.— 
15.VII 1935, Котлас] — укр. рад. 
живописець, графік і мистецтво¬ 
знавець. В 1902—06 навчався у 
Строгановському художньо-пром. 
уч-щі в Москві, 1906—10 — в 
Моск. уч-щі живопису, скульпту¬ 
ри та архітектури у В. Сєрова і С. 
Коровіна. З 1917 жив і працював 
у Києві. Був членом АХЧУ. Тво¬ 
ри: «Ой чого ти почорніло, зеле¬ 
неє поле...» (1918), «Старе й нове», 
«Г. Сковорода» (1919), «Червоний 
кінь» (1921), «Портрет В. І. Лені¬ 
на» (1924), триптих «Україна», 
«Сум Ярославни» (1925), триптих 
«Місячна соната» (1927—34). Де¬ 
які твори позначені впливом сим¬ 
волізму. Автор книг («Михайло 
Жук», 1930; «Григорій Дяченко», 
1931) та статей з питань образо¬ 
творчого мист. в журналах «Мис¬ 
тецтво», «Життя й революція», 
«Бібліотечні вісті». Г- В. П'ядик. 

михАйлівка — селище місько¬ 
го типу Перевальського р-ну Воро¬ 
ній ловгр. обл. УРСР. Розташована 
на р. Білій (бас. Сіверського Дін¬ 
ця), за 9 км від залізнич. ст. Кому- 
нарськ. 3,9 тис. ж. (1980). Кам. 
кар’єр, птахокомплекс. З заг.-осв. 
школи, 3 фельдшерсько-акушер¬ 
ські пункти, Будинок культури, 
клуб, 3 б-ки. Виникла у 17 ст. 
михАйлівка — селище місько¬ 
го типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 
підпорядковане Ровеньківській 
міськраді, за 6 км від залізнич. 
ст. Картушине. 4,3 тис. ж. (1980). 
2 дільниці шахтоуправлінь, філіал 
Сімферопольського з-ду телевізо¬ 
рів. 2 заг.-осв. школи, мед. амбу¬ 
латорія^ 2 б-ки. Виникла 1910. 
михАйлівка — селище місько¬ 
го типу Запоріз. обл. УРСР, рай¬ 
центр, за 8 км від залізнич. ст. 
Пришиб. 15,2 тис. ж. (1980). М. ви¬ 
никла на поч. 19 ст. внаслідок злит¬ 
тя кількох хуторських поселень. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1965 М.— с-ще міськ. типу. 
В селищі — маслоробний з-д, цех 
Веселівського з-ду прод. товарів, 
райсільгосптехніка, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 6 заг.- 
осв. і музична школи, сільс. про- 
фес.-тех. уч-ще; 4 лік. заклади, 
у т. ч. лікарня. Будинок культури, 
5 клубів, 7 б-к, краєзнавчий музей. 
МИХАЙЛІВСЬКА церква — 
пам’ятка архітектури в ансамблі 
Видубицького монастиря в Києві. 
Збудована 1088 за київ. кн. Всево¬ 
лода Ярославича. В 15 ст. сх. стіну 
споруди зруйнував зсув, що став¬ 
ся внаслідок повені. В серед. 17 ст. 
церкву реставрував своїм коштом 
митрополит П. Могила. Після по¬ 
жежі 1760 її відбудував 1770— 
75 арх. М. Юрасов. У 1945 під ке¬ 
рівництвом археолога М. Кар- 
гера проводилися дослідження, в 
результаті яких відновлено дав- 
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ній план церкви. Це була тримірна 
восьмистовпна, витягнута по осі 
споруда з вузькими боковими не¬ 
фами. Фасади М. ц. реставровано 
в 70-х рр. 20 ст. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Київська Русь, 
т. 5, с. 128—129. 
МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА — 
філіал Українського степового за¬ 
повідника. 
МИХАЙЛІВСЬКЕ посилен¬ 
ня — багатошарове поселення люд¬ 
ного віку і раннього бронзового 
віку, залишки якого виявлено по¬ 
близу с. Михайлівни Нововорон- 
цовського р-ну Херсон, обл. До¬ 
сліджувалося 1952—55, 1960—63. 
При розкопках нижнього культур, 
шару (2-а чверть — серед. З^го 
тис. до н. е.) відкрито залишки 
невеликого поселення з землянко¬ 
вими житлами. Мешканці поселен¬ 
ня займалися землеробством і 
скотарством. При розкопках се¬ 
реднього і верхнього шарів, які 
належать до різних етапів ямної 
культури, відкрито залишки ве¬ 
ликого поселення цієї культури. 
Воно було оточене високими мура¬ 
ми і ровами. Основою г-ва його жи¬ 
телів були скотарство і землероб¬ 
ство. Виявлені металеві предмети 
свідчать про зв’язки тодішнього 
населення пд.-укр. степів з пн.- 
кавказ. племенами. 
Літ.: Лагодовська О. Ф., Шапошни- 
кова О. Г., Макаревич М. Л. Михай¬ 
лівське поселення. К., 1962. 
МИХАЙЛІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1861 — виступ 
селян с. Михайлівни (тепер Са- 
ратського р-ну Одес. обл.) під час 
проведення селянської реформи 
1861. Ознайомившись із грабіж¬ 
ницьким змістом «Положення* про 
реформу, селяни Михайлівни у 
квітні 1861 відмовилися викону¬ 
вати панщину на користь місц. 
поміщиків. Лише з допомогою 
військ, сили владі вдалося приду¬ 
шити це заворушення. 
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
зх. частині Запоріз. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,1 тис. км2. 
Нас. 37,9 тис. чол. (1980). У райо¬ 
ні — 50 населених пунктів, під¬ 
порядкованих 2 селищним і 8 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Михаилівка. Поверхня рівнин¬ 
на. В межах району — Перевер- 
зівське родовище заліз, руди Біло- 
зерського залізорудного району. 
Грунти чорноземні. Розташований 
у степовій зоні. Найбільші під¬ 
приємства району: пришибські ком¬ 
бінат хлібопродуктів і рем.-мех. 
та Михайлівський маслоробний 
з-ди. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Михайлівна) та 4 будин¬ 
ки побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зернового, тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1979 становила 93,3 
тис. га, у т. ч. орні землі — 87,7 
гис. га. Зрошується 7,0 тис. га 
(Пн.-Рогач ицький зрошувальний 
канал). Осн. культури: озима пше¬ 
ниця, кукурудза, ячмінь, соняш¬ 
ник, рицина. У М. р.— 14 колгос¬ 
пів, дослідне г-во Укр. н.-д. ін-ту 
зрошуваного садівництва, 2 між- 
колг. підприємства (по вироби, 
свинини та продуктів птахівницт¬ 
ва), райсільгосптехніка. Залізнич¬ 
ні станції: Бурчацьк, Пришиб, 
Плодородне. Автомоб. шляхів — 
347 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 

тям — 298 км. У районі — 16 заг.- 
осв. та 2 муз. школи, сільс. профес.- 
тех. училище; 21 * лік. заклад, 
у т. ч. 5 лікарень. 52 клубні 
установи, кінотеатр, 51 кіноуста¬ 
новка, 29 б-к, краєзнавчий музей 
(Михайлівна). У М. р. видається 
газ. «Ленінська зірка* (з 1930). 

„ „ Г. П. Водяницький. 

МИХАЙЛІВСЬКИМ СОБбР у 
Переяславі — пам’ятка архітекту¬ 
ри часів Київської Русі. Спорудже¬ 
ний 1089. Являв собою п’ятинефний 
храм з притворами. Тип і особли¬ 
вості будівлі свідчать про візант. 
традиції, а саме — константино¬ 
польську школу. Інтер’єри собору 
були багато прикрашені розписом і 
мозаїкою. Собор не зберігся, уці¬ 
ліли лише фрагменти мозаїчних і 
різноколірних підлог з полив’яних 
плиток. 
михАйло Всеволодович 
(1179 — 20. IX 1246) — давньору 
ський князь. Син кн. Всеволода 
Святославича. Брав участь у битві 
на Калці. З 1223 князював у Чер¬ 
нігові. В 1235 здобув Галич, 1238 — 
Київ і став великим князем київ¬ 
ським; у Галичі залишив свого си¬ 
на Ростислава. М. В. втік під час 
монг.-тат. навали до Угорщини, по¬ 
тім — до Польщі. В 1246 поїхав до 
Батия, сподіваючись одержати від 
нього Черніг. князівство, але за 
відмову виконати поганський об¬ 
ряд татари вбили М. В. Рус. пра 
вославна церква канонізувала 
його. 
МИХАЙЛО ФЄДОРОВИЧ Ро- 
манов [12 (22). VII 1596, Москва — 
13 (23). VII 1645, там же] — рос. 
цар з 1613, родоначальник династії 
Р оманових. Обраний царем на 
Земському соборі після визволення 
Москви народним ополченням 
1611—12 від польс.-лит. загарбни¬ 
ків. Уряд М. Ф. 1619—33 фактич¬ 
но очолював його батько патріарх 
Філарет. За М. Ф. зміцніла крі¬ 
посницька система, розширилося 
феод, землеволодіння, зросло опо¬ 
даткування тяглого населення, що 
викликало загострення класової 
боротьби. За М. Ф. укладено Стол 
бовський мир 1617 зі Швецією і 
Деулінське перемир'я 1618 з Поль¬ 
щею. Війна з Польщею 1632—34 
за повернення Смоленська і Чер- 
нігово-Сіверської землі закінчи¬ 
лася невдачею (див. Поляновський 
мир 1634). 
МИХАЙЛОВ Герман Леонідович 
(н. 7.XI 1929, Харків) — пере¬ 
довик виробництва в машинобу¬ 
дуванні, токар, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1966). Член КПРС з 
1964. Працюючи 1949—78 на Хар¬ 
ків. з-ді трансп. машинобудування 

ім. В. О. Малишева токарем мех. 
цеху, досяг значних успіхів у ви¬ 
конанні й перевиконанні вироб¬ 
ничих планів, узятих соціалістич¬ 
них зобов’язань. Ініціатор патріо- 
тич. почину «П’ятирічку — за 3,5 
року* та руху за зниження трудо 
вих затрат на кожному робочому 
місці. В 1978 — 80 — слухач Ака¬ 
демії сусп. наук при ЦК КПРС. 
З 1980 — секретар Харків, обл- 
профради. На XXIV і XXV з’їз¬ 
дах КПРС був обраний членом 
її ЦК. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медаллю. 

М. І. Старовойт. 
МИХАЙЛОВ Костянтин Мико¬ 
лайович [17 (29).ХІІ 1882, Кроле- 
вець, тепер Сум. обл.— 3.^ 1961, 
Київ] — укр. рад. піаніст, педа¬ 
гог, музично-громадський діяч, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1945). 
Член КПРС з 1949. В 1907 закін¬ 
чив Київ. муз. уч-ще (клас форте¬ 
піано В. Пухальського; викладав 
у ньому), 1913 (екстерном) — Пе 
терб. консерваторію. Був одним з 
організаторів Київ, консерваторії 
(1913), в якій викладав з часу її 
заснування (з 1917 — професор), 
та Київ, філармонії. В 1920 пере 
бував у Червоній Армії (був піа¬ 
ністом). Очолював колегію Київ, 
опери (1920—21). В 1939—40 брав 
участь в організації муз. життя та 
профес. муз. освіти в зх. обл. Укра¬ 
їни. М.— один з організаторів і 
муз. керівників Київ. муз. спец, 
школи-десятирічки, виховав бага¬ 
тьох українських піаністів. Наго¬ 
роджений орденом Леніна та ін. 
орденами. 
МИХАЙЛОВ Максим Дормидон- 
тович [13 (25).VIII 1893, с. Коль- 
цовка, тепер Вурнарського р-ну 
Чув. АРСР — ЗО.III 1971, Москва] 
— рос. рад. співак (бас), нар. арт. 
СРСР (з 1940). Співу навчався в 
Казані (в проф. Ф. Ошустовича) 
та Москві (в артиста Великого теат¬ 
ру В. Осипова). В 1930—31 — 
соліст Всесоюзного радіокомітету 
(Москва), 1932—56 — Великого 
театру СРСР. Партії: Іван Сусанін 
(однойменна опера Глинки), Кон- 
чак («Князь Ігор* Бородіна), Чуб 
(«Черевички* Чайковського), Фрол 
Дамасков («Піднята цілина* Дзер- 
жинського). Один з кращих вико¬ 
навців рос. нар. пісень. Знімався в 
кінофільмах («Черевички*, 1944; 
«Іван Грозний*, 1944; «Борис Го- 
дунов*, 1956). Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941, 1942. 
МИХАЙЛОВ Михайло Ларіоно- 
вич [4 (16).І 1829, Оренбург — 
З (15).VIII 1865, Кадая, тепер Чи¬ 
тинської обл.] — рос. поет, пере¬ 
кладач, революц. діяч. У 1860 
увійшов до складу редакції журн. 
<Современник>. У 1861 за поши¬ 
рення прокламації «До молодого 
покоління*, написаної разом з М. 
Шелгуновим, був засланий на ка¬ 
торгу, де й помер. Соратник М. 
Чернишевського і М. Добролюбо- 
ва. Друкуватися почав 1845. У по¬ 
вістях «Адам Адамич* (1851), «Ме¬ 
реживниця* (1852), романі «Пере¬ 
літні птахи* (1854) засуджував крі¬ 
посницьку дійсність. Лірика М., 
особливо 60-х рр., пройнята ре¬ 
волюц. ідеями. Автор літ.-критич¬ 
них та публіцистичних статей. Ви¬ 
ступав на захист укр. культури 



і мови, визвольних прагнень укр. 
народу. Особисто був знайомий з 
Т. Шевченком, перекладав йо¬ 
го твори, написав рецензію на 
«Кобзар* 1860. Вірш М. «Сміло, 
други!*, що став революц. піснею, 
1905 перекладений укр. мовою. 
Те.: Укр. перек л.— [Поезії]. В 
кн.: Грабовський П. Зібрання творів, 
т. 1. К.0 1959. 
МИХАЙЛОВ Олександр Дмитро¬ 
вич [17 (29).І 1855, м. Путивль, 
тепер Сум. обл.— 18 (ЗО).III 1884] 
— рос. революціонер, народник. 
Закінчив гімназію в м. Новгороді- 
Сіверському. В 1875 вступив до 
Петерб. технологічного ін-ту, звід¬ 
ки був виключений за участь у сту¬ 
дентському русі. М.— один з орга¬ 
нізаторів «Землі і волі> 70-х рр. 
Навесні 1877 брав участь у «ходінні 
в народ* у Сарат. губ., наступного 
року повернувся до Петербурга. 
Був прихильником створення цент¬ 
ралізованої загальнорос. орг-ції, 
основаної на єдності, дисципліні, 
суворій конспірації. Учасник Ли- 
пецького і Воронезького з’їздів зем- 
левольців 1879. Після розколу 
«Землі і волі* — член Виконавчого 
к-ту «Народної волі>. Організову¬ 
вав друкарні, відав фінансами 
партії, готував терористичні акти. 
Заарештований 28.XI (10.XII) 1880, 
за «процесом 20-ти* (1882) засудже¬ 
ний до страти, яку замінено довіч¬ 
ною каторгою. Помер у Петропав¬ 
ловській фортеці. 
МИХАЙЛОВ Олександр Олек¬ 
сандрович [н. 14 (26).ІУ 1888, м. 
Моршанськ, тепер Тамбовської 
обл. ] — рос. рад. астроном і граві¬ 
метрист, акад. АН СРСР (з 1964), 
Герой Соціалістичної Праці (1978). 
Член КПРС з 1956. Закінчив (1911) 
Моск. ун-т, у 1918—48— професор 
цього ун-ту. З 1947 — в Астроно¬ 
мічній обсерваторії головній АН 
СРСР (до 1964 — директор). У 
1939—62 — голова Астр. ради АН 
СРСР; у 1934—60 — президент 
Всесоюзного астрономо-геодезич- 
ного т-ва; у 1946—48 — віце-пре¬ 
зидент Міжнародного астрономіч¬ 
ного союзу. Осн. праці М. присвя¬ 
чені теорії затемнень, теорії фігу¬ 
ри Землі, астр. сталим і складанню 
зоряних карт і атласів. М.— один 
з ініціаторів і учасник заг. граві¬ 
метричної зйомки СРСР. Наго¬ 
роджений 4 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ме¬ 
далями. 
михАйлов Павло Васильович 
(н. 7.VII 1908, Петергоф, тепер 
Петродворець Ленінгр. обл.) — 
рос. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1951. За¬ 
кінчив 1929 Ленінгр. драм, сту¬ 
дію ім. М. М. Ходотова. Працю¬ 
вав у Ленінгр. Великому драм, 
театрі ім. М. Горького (1930—33). 
В 1933—35, 1939—41 і з 1945 — 
в Одеському рос. драм, театрі ім. 
А. Іванова. Ролі: Жадов («Теплень¬ 
ке місце* О. Островського), Астров 
(«Дядя Ваня* Чехова), Муром¬ 
ський («Весілля Кречинського* Су- 
хово-Кобиліна), ІІІвандя («Любов 
Ярова* Треньова), Карбишев («Ко¬ 
ли мертві оживають* Рачади), Лір 
(«Король Лір* Шекспіра) та ін. 
Створив образ В. І. Леніна в п’є¬ 
сах М. Погодіна і п’єсі Строгова 
«Фінал*. Знімався в кіно. Наго¬ 
роджений орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 

МИХАЙЛОВ Тимофій Михайло¬ 
вич [22.1 (З.ІІ) 1859, Гаврилово, 
тепер Сичевського району Смол, 
обл.— З (15).ІУ 1881, Петербург] 
— рос. революціонер, народник. 
З селян. З серед. 70-х рр. 19 ст.— 
робітник на петерб. заводах. 
Відвідував один з робітн. гуртків 
«Землі і волі>, з 1880 — член ро¬ 
бітн. орг-ції і «бойової робітн. 
дружини* <Народної волі>. На 
поч. 1881 брав участь у підготовці 
замаху на Олександра II. Заареш¬ 
тований 3 (15).III 1881. Разом з ін. 
учасниками вбивства царя (див. 
Первомартовці) М. засуджено до 
смертної кари й страчено. 
МИХАЙЛОВ Федір Михайло¬ 
вич (ЗО.У 1898, с. Перелуч, тепер 
Опочецького р-ну Псков, обл.— 
5.УІІІ 1942) — учасник підпільно¬ 
го антифашист, руху на Україні 
під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45, Герой Рад. Союзу (1965). 
Н. в сел. сім’ї. Учасник громадян, 
війни. В 1926 закінчив 1-й Ленінгр. 
мед. ін-т. На поч. Великої Вітчизн. 
війни — військ, лікар, був конту¬ 
жений і потрапив в оточення. З 
грудня 1941 — гол. лікар лікарні 
в м. Славуті (тепер Хмельн. обл.). 
Об’єднавши підпільні антифашист, 
групи (бл. 200 чол.) кількох сіл 
Славутського й Шепетівського 
р-нів, М. у грудні 1941 очолив між¬ 
районну Славутську підпільну 
комуністичну організацію. 22.VII 
1942 М. заарештовано і згодом 
страчено гітлерівцями. 
МИХАЙЛОВ Христо (8.IV 1893, 
Видин — 8.II 1944, Софія) — діяч 
болг. комуністичного і робітн. руху. 
Н. в сім’ї вчителя. За фахом 
юрист. У 1918 вступив до Болг. 
робітн. с.-д. партії (тісних соціа¬ 
лістів, тісняків). Один з керів¬ 
ників Вересневого антифашист¬ 
ського повстання 1923. В 1925— 
37 перебував в ув’язненні. З 1937 
— член ЦК, 1938—39 — секретар 
ЦК Болг. компартії (БКП). З 
1941 очолив Військ, комісію ЦК 
БКП (з 1943 — Гол. штаб Нар.- 
визвольної повстанської армії), яка 
керувала боротьбою болг. народу 
проти гітлерівців і монархо-фа- 
шист. диктатури. Потрапив до рук 
поліції і загинув. На честь М. 
місто Фердінанд перейменовано 
на Михайловград. 
МИХАЙЛОВА ГОРА — хутір по¬ 
близу с. Прохорівки Золотонісько¬ 
го пов. Полтав. губ. (тепер у скла¬ 
ді с. Прохорівки Канівського р-ну 
Черкас, обл.). Тут була садиба 
М. О. Максимовича, де він з 1845 
близько ЗО років жив і проводив 
наук, та літ. діяльність. На М. 
г. він і похований. Зберігся бу¬ 
динок Максимовича, в якому в 
червні 1859 жив Т. Г. Шевченко. 
Тут поет написав поему «Марія*, 
намалював портрети М. О. Макси¬ 
мовича та його дружини М. В. 
Максимович. У старовинному пар¬ 
ку під велетенським дубом, що 
його в народі наз. Шевченковим, 
встановлено меморіальну дошку. 
Відвідував ученого на М. г. і М. В. 
Гоголь. У повісті «Вій* він вико¬ 
ристав матеріали з життя старої 
Прохорівки, описав Успенську 
церкву, збудовану запорожцями 
1774. Незрівнянну красу Дніпра 
біля М. г. Гоголь відобразив у пое¬ 
тичних рядках: «Чудовий Дніпро 
у тиху погоду...*. В різний час сю¬ 

ди приїздили учений-грунтознавець 
В. В. Докучаєв, композитор М. В. 
Лисенко зі своїм хором. Нині в бу¬ 
динку Максимовича — літератур¬ 
но-меморіальний музей його іме¬ 
ні, а на території садиби розміще¬ 
но будинок відпочинку. Іл. с. 515. 
МИХАЙЛОВГРАД — місто на 
Пн. Зх. Болгарії, адм. ц. Михай- 
ловградського округу. Розташова¬ 
ний на р. Огості. Залізнична стан¬ 
ція, вузол автомоб. шляхів. 40 
тис. ж. (1975). Розвинуті маш.- 
буд. (електротех., приладобуд.), 
буд. матеріалів, керамічна, текст., 
харч, пром-сть. Музей. М. засн. 
1576, названий на честь X. Михай- 
лова. 
МИХАЙЛОВКА— місто облас¬ 
ного підпорядкування Волгогр. 
обл. РРФСР, райцентр. Розташо¬ 
вана на правому березі р. Медве- 
диці (прит. Дону). Залізнична ст. 
Себряково. 59 тис. ж. (1980). У 
М.— з-ди: Себряковський цем., 
пускових двигунів, комбінат азбо- 
цем. виробів. Підприємства харч, 
пром-сті. Технологічний технікум 
і пед. уч-ще. Місто з 1948. 
МИХАЙЛОВ-СЙДОРОВ Михай¬ 
ло Гнатович [21.Х (2.XI) 1890, 
Коростишев, тепер Житомир, обл. 
— 22.XI 1956, Харків] — укр. рад. 
педагог-вокаліст, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1953). Муз. освіту здо¬ 
був у Музично-драматичній школі 
Миколи Лисенка. Пед. діяльність 
почав 1921. З 1925 — викладач 
Харків, муз.-драм, ін-ту, з 1940 — 
професор Харків, консерваторії. 
Те.: Питання вокальної педагогіки. 
К., 1963 [у співавт.]. 

М ИХАЙЛ ОВ-СТОЯ Н Костянтин 
Іванович (на укр. сцені — Стоян; 
1850, с. Великий Буялик, тепер с. 
Благоєве Іванівського р-ну Одес. 
обл.— 25.IV 1914, Софія) — укр. 
і болг. співак (тенор), педагог, 
муз. діяч. У 1882 закінчив Петерб. 
консерваторію. Співав на оперних 
сценах Росії та України — в муз.- 
драм. трупі М. Кропивницького 
(1882—84), Київ. (1891—92), Одес. 
операх. З 1907 жив у Болгарії. 
Партії: Андрій («Запорожець за 
Дунаєм* Гулака-Артемовського, 
перший виконавець на укр. сцені), 
Петро («Наталка Полтавка* Кот¬ 
ляревського), Герман («Пікова да¬ 
ма* Чайковського), Манріко («Тру¬ 
бадур* Верді). І. М. Лисенко. 
МИХАЙЛІВСЬКА Наталія Олек¬ 
сандрівна (бл. 1843, Київ — р. см. 
невід.) — укр. співачка (контраль¬ 
то). В 1867 закінчила Петерб. 
консерваторію. В 1867—71, 1879— 
80 — солістка Київ. рос. опери. 
Співала також у театрах Одеси, 
Тбілісі, Казані, Петербурга. Пар¬ 
тії: Наталка («Наталка Полтавка* 
Котляревського), Ваня, Ратмир 
(«Іван Сусанін», «Руслан і Люд¬ 
мила * Глинки), Амнеріс («Аїда* 
Верді). В концертах виконувала 
романси Лисенка, укр. нар. пісні. 

„ І. М. Лисенко. 
МИХАИЛОВСЬКЕ — Пушкінсь- 
кий держ. заповідник у Псков, 
обл. Засн. 1922. До складу заповід¬ 
ника входять: Михайловське — ро¬ 
довий маєток Ганнібалів-Пушкі- 
них, Тригорське — маєток друзів 
О. С. Пушкіна Осипових-Вульф, 
Святогорський монастир з Успенсь¬ 
ким собором (засн. 1569), родовим 
кладовищем Ганнібалів-Пушкі¬ 
них і могилою поета, Петровське — 
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О. Д. Михайлов. 

О. О. Михайлов. 

І 

П. В. Михайлов. 

Т. М.Михайлов. 

34о_і/2 урЕ х>6. 
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В. С. Михалевич. 

С. В. Михалков. 

Мишій сизий. Загаль¬ 
ний вигляд рослини та 
плід. 

Миша хатня. 

маєток двоюрідного діда О. Пуш¬ 
кіна П. Я. Ганнібала і с. Савкіно 
з давнім городищем Савкіна Гор- 
ка (16 ст.). У будинках-музеях М 
і Тригорського, в будиночку няні 
й Успенському соборі-музеї збе¬ 
рігаються й використовуються в 
експозиції особисті речі Пушкіна, 
його рідних і друзів, речі його 
епохи, істор.-документ, й худож. 
матеріали М (в т. ч. фотокопії ру¬ 
кописів, малюнків поета, прижиттє¬ 
ві видання). Парки М., Тригорсь¬ 
кого й Петровського — унікальні 
пам’ятки садово-паркового мис¬ 
тецтва кінця 18 ст. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни гітлерівці зруй¬ 
нували заповідник. Тепер його 
повністю відбудовано. 
МИХАЙЛОВСЬКИЙ Володимир 
Миколайович [2 (15).VIII 1914, 
Костянтиноград, тепер м. Красно- 
град Харків, обл.— 13.XII 1978, 
Львів] — укр. рад. учений в га 
лузі автоматики, телемеханіки і 
вимірювальної техніки, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1961). Член КПРС з 
1945. Закінчив (1939) Моск. енерг. 
ін-т. Учасник Великої Вітчизняної 
війни. В 1946—51 працював в 
Ін-ті автоматики і телемеханіки 
АН СРСР, з 1952 — зав. відділом 
Ін-ту машинознавства і автоматики 
АН УРСР. Осн. напрями наук, 
роботи — розробка теорії і ство¬ 
рення вимірювальних приладів і 
систем відбору, обробки і пере¬ 
дачі інформації, зокрема для гео- 
фіз. методів пошуку корисних ко¬ 
палин. Запропонував інфорг> ацій- 
ні критерії оцінки і методи розра¬ 
хунку ефективності систем пере¬ 
дачі вимірюваної інформації. 
МИХАЙЛІВСЬКИЙ Микола 
Костянтинович [15 (27).XI 1842, 
Мєщовськ, тепер Калуз. обл.— 
28.1 (10.11) 1904, Петербург] — 
рос. публіцист, соціолог, один з 
теоретиків народництва, літера 
турний критик. Літературну діяль¬ 
ність почав у 60-х рр. Виступав 
проти теорії «мистецтво для мис¬ 
тецтва», натуралізму, стверджував 
громад, і демократичний характер 
л-ри. Статті:« 3 літературних і жур¬ 
нальних приміток» (1874), «Жор 
стокий талант» (1882), «Г. І. Успен¬ 
ський як письменник і людина» 
(1888), «Щедрін» (1889) та ін 
Допускав суб’єктивно-соціологіч¬ 
ні оцінки. Світогляд М.еволюціо 
нував від «народницького соціа¬ 
лізму» до дрібнобурж. радикаліз¬ 
му і лібералізму. Прихильник 
суб’єктивного методу в соціології, 
М. разом з П. Л. Лавровим висунув 
реакційну народницьку теорію «ге¬ 
роїв» і «юрби», за якою сусп. прог¬ 
рес є наслідком діяльності «кри¬ 
тично мислячих осіб». За філос. 
поглядами — прихильник позити¬ 
візму. Критику політ, і філос. 
поглядів М. дав у своїх творах 
В. І. Ленін (див. Повне зібр тв., 
т. 24, с. 817—320). 
МИХАЙЛІВСЬКИЙ-ДАНИЛЄВ- 
СЬКИЙ Олександр Іванович 
[26.VIII (6.IX) 1790 або 1789, Пе¬ 
тербург — 9 (21).IX 1848, там же] 
— рос. вогнний історик, гене¬ 
рал-лейтенант (1835), член Пе- 
терб АН (з 1841). Н.вукр. дво¬ 
рянській сім’ї. Навчався в Геттін- 
генському ун-ті (1807—11). Учас¬ 
ник Вітчизн. війни 1812 (ад’ютант 
М. І. Кутузова), закордонних по¬ 
ходів рос. армії 1813—15, рос.- 

тур. війни 1828—29. Осн. праці: 
«Опис Вітчизняної війни в 1812 
році» (ч. 1—4, 1839), «Записки 
про похід 1813 року» (1834), «Опис 
походу у Францію в 1814 році» 
(1836). Твори М.-Д. написані з 
позицій дворянської історіогра¬ 
фії, проте містять багатий фактич¬ 
ний матеріал. 
МИХАЙЛкЖ Андрій Семенович 
[29.IX (12.X) 1912, с. Германівка, 
тепер с. Красне Друге Обухів- 
ського р-ну Київ. обл.— 23.Х 1937] 
— укр. рад. поет. Друкуватися по¬ 
чав 1928. Працював у редакціях 
газет Чернігова, Києва, Харкова. 
Належав до літ. орг-ції «Нова гене¬ 
рація». Автор поетичних збірок 
«Вірші» (1932), «Кінець ідилії» 
(1933), «Сонячний день» (1936), 
осн. тематика яких — соціалістич¬ 
на перебудова села. Переклав укр. 
мовою поему «Кому на Русі жити 
добре» М. Некрасова. 
Те.: Поезії. К., 1959. В. П. Лета. 

МИХАЙЛіЬК Іван Андрійович 
(н. 9.IX 1906, с. Тростянець, тепер 
Коломийського р-ну Івано-Фр. 
обл.) — укр. рад. письменник. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
З 1928 друкував вірші й оповідання 
в журн. <Вікна> й «Нові шляхи» 
та альманасі «Поцейбіч». Видавав 
у Коломиї журнали «Плуг» (1932) 
і «Дзеркало» (1934). Після возз’єд¬ 
нання зх. областей України з Рад. 
Україною працював учителем і 
бібліотекарем у рідному селі. Ви¬ 
дав збірки віршів та оповідань 
«Наш Іван» (1963), «День зелено 
квітний» (1968) переважно на теми 
колгоспного села, твори для дітей. 
Те.: Колоски. Львів. 1959. 
МИХАЛЄВИЧ Володимир Сергі¬ 
йович (н. 10.III 1930, Чернігів) — 
укр. рад. учений у галузі кіберне¬ 
тики, акад. АН УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1963. Закінчив (1952) 
Київ. ун-т. В 1955—58 працював у 
цьому ж ун-ті. З 1958 — в Ін-ті 
кібернетики АН УРСР (до 1962 — 
Обчислювальний центр АН УРСР). 
З 1962 — заст. директора цього 
ін-ту. Осн. наук, праці присвя¬ 
чені теорії оптимальних розв’яз¬ 
ків, розробці матем. апарату екон. 
кібернетики і його практичному ви¬ 
користанню. Створив і розвинув 
методи послідовного аналізу варі¬ 
антів для чйсельного розв’язування 
оптимізаційних задач. Нагородже¬ 
ний орденами Жовтневої Револю¬ 
ції, Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія УРСР, 1973. Премія 
ім. М. М. Крилова АН УРСР, 
1971. 
МИХАЛКГВСЬКИЙ СКАРБ — 
скарб золотих речей, знайдений 
1878 і 1897 в с. Михалкові (тепер 
Борщівського р-ну Терноп. обл.). 
До скарбу входили золоті чаша та 
предмети особистого вбрання (2 діа¬ 
деми, 4 масивні браслети, гривна, 
12 фібул-застібок, 5 круглих блях- 
прикрас, розетка у вигляді чотири¬ 
пелюсткової квітки та понад 2500 
бусин і пронизок) заг. вагою понад 
6 кг. Скарб належить до визначних 
пам’яток фракійського гальштату 
(див.. Гальштатська культура) 
і датується 8—7 ст. до н. е. 
МИХАЛКбВ Сергій Володими¬ 
рович [н. 27.11 (12.III) 1913, Моск¬ 
ва] — рос. рад. письменник і гро¬ 
мад. діяч, акад. АПН СРСР (з 
1971), засл. діяч мистецтв РРФСР 
(з 1967). Герой Соціалістичної 

Праці (1973). Член КПРС з 1950. 
Друкується з 1928. Великою попу¬ 
лярністю користуються вірші («Дя¬ 
дя Стьопа», «Зміна» та ін.) і п’єси 
для дітей («Том Кенті», 1938; «Чер¬ 
воний галстук», 1946; «Я хочу додо¬ 
му», 1949; «Сомбреро», 1957; «До¬ 
рогий хлопчик», 1971, та ін.). Автор 
байок і п’єс для дорослих: «Дику 
ни»(1956), «Пам’ятник собі» (1959), 
«Ляпас» (1974), «Піна» (197о), 
«Пасаж у Пасажі» (1978), кіносце¬ 
нарію «Фронтові подруги» (1942), 
книги пед. статей і заміток. Пере¬ 
кладач. З 1962 — гол. редактор 
сатиричного кіножурналу «Фи 
тиль». Депутат Верховної Ради 
СРСР 8—10-го скликань. Держ. 
премія СРСР, 1941, 1942, 1950, 
1978. Ленінська премія, 1970. На¬ 
городжений 3 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. М., 
1970—71; Чувство локтя. Вмступле- 
ния. Статьи. Рецензли. М., 1971; 
Фронтовая Муза. М., 1976; Літерату¬ 
ра. Время. Жизнь. Публицистика. М., 
1978; Театр для взросльїх. М., 1979; 
У кр. п е р е к л.— Байки. К., 1947; 
Особливе завдання. К., 1948; Ілля 
Головін. К., 1950; Ревізори мимоволі. 
К., 1954; Перта трійка, або рік 2001-й. 
К., 1970; Дорогий хлопчик. К., 1973: 
Піна. К.. 1977; Дітям. К., 1978. 

Ю. І. Корзов. 

МИХАЛЬЧУК Костянтин Петро¬ 
вич [21.XII 1840 (2.1 1841), с. Зо¬ 
зулинці, тепер Козятинського р-ну 
Війн. обл.— 7 (20).ІУ 1914, Київ] 
— укр. мовознавець і етнограф. 
Учився в Київ, ун-ті. Був співро¬ 
бітником Пд.-Зх. відділу Рос. 
геогр. т-ва в Києві. Осн. праці: 
«Наріччя, піднаріччя й говори 
Південної Росії в зв’язку з наріч¬ 
чями Галичини» (1877), «До пів¬ 
денноукраїнської діалектології» 
(1893), «Філологічне непорозумін¬ 
ня» (1896), «До правопису деяких 
форм ,,м’якої деклінації44 в україн¬ 
ській мові» (1908). У 1871 М.склав 
першу діалектологічну карту укр. 
мови, описав укр. діалекти, обгрун¬ 
тував поділ їх на три групи. 
Вперше розробив програму для 
збирання українських діалектних 
матеріалів. 
Літ.: Філологічний збірник пам’яті 
К. Михальчука. К., 1915; Ощипко 
І. Й. К. П. Михальчук як діалектолог. 
«Доповіді та повідомлення Львівсь¬ 
кого університету», 1961, в. 9, ч. 1. 

А 77. Могила. 

МИХАЦЬ Григорій Іванович (1897, 
с. Раневичі, тепер Дрогобицького 
р-ну Львів, обл.— 1933, м. Гур- 
зуф Крим, обл.) — учасник рево¬ 
люційного руху на Зх. Україні. 
Член Комуністичної партії з 1926. 
Н. в сім’ї сільс. вчителя. Навчався 
у Львів, ун-ті. В 1918 разом з В. Ф. 
Коцком заснував першу на Дро- 
гобиччині нелегальну комуністичну 
орг-цію. Брав участь у створенні 
Рад робітн. депутатів у Дрогоби¬ 
чі і Стебнику. Один з керівників 
Дрогобицького збройного повстан¬ 
ня 1919. В 1922 — член Дрого¬ 
бицького окружкому КПСГ, секре¬ 
тар Союзу пролетаріату міст і 
сіл Східної Галичини, 1923 — сек¬ 
ретар ЦК КПЗУ. З 1924 — в СРСР 
працював у Наркомосі УРСР. Ав¬ 
тор праць з історії революц. руху 
на Зх. Україні. 
МИХ€ЄВ Михайло Олександро¬ 
вич [25.У (6.VI) 1902, с. Хоботове, 
тепер Мічурінського р-ну Тамбов¬ 
ської обл.— 6.VII 1970, Москва] — 
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рад. вчений у галузі теплотехніки, 
акад. АН СРСР (з 1953). Закін¬ 
чив (1927) Ленінгр. політех. ін-т, 
працював у н.-д. ін-тах Ленінгра¬ 
да. З 1933 — в Енергетичному ін-ті 
ім. Г. М. Кржижановського АН 
СРСР, 1935—54 — одночасно про¬ 
фесор Моск. енерг. ін-ту. Осн. 
праці — з проблем теплопередачі і 
теплового моделювання. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР 1941 1951 
МЙХЛИК Василь Ілліч (н. 29.ХІ1 
1922, хутір Солдатський, що існу¬ 
вав на тер. тепер. Казанківського 
р-ну Микол, обл.)—рад. військ, 
льотчик, полковник, двічі Герой 
Рад. Союзу (лютий, червень 1945). 
Член КПРС з 1944. В Рад. Армії з 
1940. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45 — льотчик, штурман, 
командир ескадрильї штурмового 
авіаполку. Брав участь у боях на 
Брян., Зх., Ленінгр. і 3-му Біло¬ 
рус. фронтах. Особисто здійснив 
1о8 бойових вильотів. У 1951 за¬ 
кінчив Військ.-повітр. академію. 
З 1966 — в запасі. Нагороджений 
орденом Леніна, 3 орденами Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
МИХН£ВИЧ Йосип Григорович 
(1809, с. Локачі, тепер смт, рай¬ 
центр Локачинського району Во- 
лин. обл.— 1885) — укр. філософ- 
ідеаліст. Н. в сім’ї священика. 
Здобув освіту в Київ, духовній ака¬ 
демії, де 1836 став професором. З 
1839 — професор філософії Рі- 
шельєвського ліцею в Одесі, з 
1859 — помічник попечителя Київ., 
з 1867 — Варшавського учбових 
округів. М. пропагував об’єктивно- 
ідеалістичні принципи православ¬ 
ної релігії, проголошуючи її осно¬ 
вою всякої «істинної* філософії. 
Реакційні погляди М. відобра¬ 
жено в його підручнику логіки. 
МИХНЄНКО Григорій Кирило- 
вич [н. 25.VII (7.VIII) 1910, с. Нас- 
ташка, тепер Рокитнянського р-ну 
Київ, обл.] — укр. радянський пе¬ 
дагог, Герой Соціалістичної Праці 
(1968), засл. учитель УРСР (1958). 
Член КПРС з 1946. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Закінчив Київ, 
пед. ін-т 1947. Пед. діяльність 
розпочав 1930. Протягом 1948—75 
працював директором Боровицької 
серед, школи Чигиринського р-ну 
Черкас, обл. З 1975 — на пенсії. 
Нагороджений двома орденами 
Леніна, орденом Червоної Зірки. 
Удостоєний медалі А. С. Мака- 
ренка. О. К. Боброва. 
МЙЦИК Федір Олексійович[5(18). 
IX 1911, с. Вишнопіль, тепер Таль 
нівського р-ну Черкас, обл.— ли¬ 
пень 1941, Тернопіль] — укр. рад. 
поет. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Учився в Комуністич ун-ті 
журналістики в Харкові (1935— 
38). Друкуватися почав 1938. Пра¬ 
цював у редакціях газет Харкова, 
Тернополя. Загинув на фронті. 
Те.: Моїй землі. К., 1962; Поезії. 
К.,, 1974. О. Я. Ющенко. 
МЙЧКА — багаторічна трав’янис¬ 
та рослина родини злакових. Те 
саме, що й біловус. 
МЙША (Миз) — рід гризунів род. 
мишачих.М.—невеликі тварини (до¬ 
вжина тіла до 12 см, довжина хвос¬ 
та майже дорівнює довж. тіла). Бл. 
25 сучасних видів, поширених все¬ 
світньо. В СРСР, у т. ч. в УРСР — 

1 вид— М. хатня (М. пиізсії- 
Іиз). Довж. тіла 7—11 см, хвоста — 
4— 10 см. Волосяний покрив спини 
від піщаного, сірого і буруватого 
до коричневого кольору, черевця — 
світліший. Первісний ареал — пд. 
1 середні райони Євразії. М. 
хатня разом з людиною поширилась 
по всьому світу. Селиться в будин¬ 
ках, садах, на городах, полях то¬ 
що, де живе у нірках глибиною 
30—40 см. Живиться рослинною і 
тваринною їжею, зокрема продук¬ 
тами харчування людини, насінням 
с.-г. культур тощо. Статева зрі¬ 
лість настає у 2-місячному віці. 
Самка після 18—24-денної вагіт¬ 
ності 4—7 раз на рік народжує 
5— 8 мишенят. Тривалість життя 
1,5—3 роки. М.— шкідники с. г., 
поширюють ряд небезпечних хво¬ 
роб людини і свійських' тварин 
(чуму, туляремію тощо). Захо¬ 
ди боротьби — див. Дерати¬ 
зація. Викопні рештки М. відомі 
з плейстоцену. /. Т. Сокур. 
МЙШАЧІ (Мигісіае) — родина 
ссавців ряду гризунів. Довж. тіла 
5—50 см, довж. хвоста дорівнює 
довж. тіла, рідше перевищує її або 
становить половину. Морда видов¬ 
жена, вушні раковини добре поміт¬ 
ні. На передніх кінцівках по 4, 
зрідка по 3 пальці, на задніх — по 
5. Волосяний покрив різноманітно¬ 
го забарвлення, у більшості видів 
жорсткуватий. Живуть у найрізно¬ 
манітніших еколопчних умовах, 
деякі (миша хатня, пацюк)—сина¬ 
нтропні організми. Активні пе¬ 
реважно вночі, живляться рослин¬ 
ною їжею, деякі — всеїдні. Розмно¬ 
жуються М дуже швидко (одна 
самка сірого пацюка за рік спро¬ 
можна привести до 40 нащадків). 
Понад 400 видів (92 роди), пошир, 
в Азії, Африці, Євразії, деякі ви¬ 
ди завезені людиною в Америку. 
В СРСР — 11 видів, що належать 
до 6 родів підродини справжніх 
мишей (Мигіпае), з них в УРСР — 
7 видів, що належать до 4 родів: 
пацюк, миша, мала миша, лісова 
і польова миші. Викопні рештки 
М. відомі починаючи з пліоцену. 
М.— шкідники сільського, лісово¬ 
го, комунального господарства, не¬ 
безпечні як поширювачі трансмі¬ 
сивних хвороб. Заходи бо¬ 
ротьби — див. Дератизація. 
мишЄцький Семен Іванович 
(рр. н. і см. невід.) — автор істо¬ 
ричного твору про Запорізьку Січ, 
рос. офіцер, князь. Перебуваючи 
1736—40 на службі в рос. армії 
на Україні й ознайомившись 
з історією і побутом запорізь 
кого козацтва, М. 1740 написав 
«Історію про козаків запорізь 
ких...», в якій, незважаючи 
на дворянську тенденційність, по¬ 
дав цінні відомості про внутр. 
устрій і побут Запорізької Січі, про 
становище різних верств населення, 
класові суперечності між старши¬ 
ною і рядовим козацтвом, норми 
звичаєвого права тощо. 
Те.: История о козаках запорожских... 
Одесса, 1852. 
МИШІВКА (5ісі$1а)—рід гризу¬ 
нів род. тушканчикових. Зовні М. 
схожі на мишей. Довж. тіла 5—8 
см, хвоста 7—11,5 см. Волосяний 
покрив буруватого кольору, вздовж 
спини часто є темна смуга. 9 видів, 
пошир, в лісовій і лісостеповій зо¬ 
нах Євразії, у горах — до альпій¬ 

ської зони включно. В СРСР — 6 
видів, з яких в УРСР — 2: М. 
степова (5. зиЬііІіз) і М. лісова 
(5. Ьеіиііпа). Живляться рослин¬ 
ною їжею і комахами. Зиму про¬ 
водять у сплячці. Самки раз на рік 
народжують по 4—5 малят. М.— 
нечисленні тварини. Викопні реш¬ 
тки відомі починаючи з міоцену. 

І. Т. Сокур. 

МИШГЙ (Зеїагіа) — рід трав’янис¬ 
тих рослин родини злакових. Стеб 
ло — пряма соломина до 80 см 
заввишки. Суцвіття — колосовид¬ 
на волоть. Плід — зернівка. Понад 
140 видів, пошир, в тропічних, суб- 
тропіч. і помірних зонах земної 
кулі. В СРСР—9 видів, у т. ч. в 
УРСР — 4, з них культурний — 
М. і т а л і й с ь к и й (5. ііаііса). 
Серед дикорослих найпошир. М. 
сизий (5. діаиса) і М. зеле¬ 
ний (5. уігісПз) — шкідливі одно¬ 
річні бур’яни; засмічують посіви 
всіх культур. Одна рослина М. 
утворює до 5 тис. насінин, які збе¬ 
рігають схожість у грунті 14—15 
років. Заходи боротьби. 
Старанно очищають насіння; зни¬ 
щують М. лущенням стерні з на¬ 
ступною зяблевою оранкою та ін. 
МЙШКІН Іполит Микитович [22.1 
(З.ІІ) 1848, Псков — 26.1 (7.II) 
1885, Шліссельбург] — рос. рево¬ 
люціонер, народник. Син унтер- 
офіцера і кріпачки. Служив військ, 
топографом у Петербурзі, урядо¬ 
вим стенографом у Москві. В 1873 
придбав у Москві друкарню, в якій 
нелегально друкував народницькі 
видання. Після розгрому друкарні 
1874 емігрував за кордон, у кін. 
року нелегально повернувся до 
Росії. В 1875 спробував звільнити 
М. Г. Чернишевського з Вілюйсько- 
го заслання, але був заарештова¬ 
ний. Один з головних обвинуваче¬ 
них на «процесі 193-х». Засуджений 
до 10 років каторги, на поч. 1882 
строк покарання збільшено ще на 
15 років. За протест проти тюрем¬ 
ного режиму М. за вироком військ, 
суду розстріляно. Революц. діяль¬ 
ність М. високо оцінив В. І. Ленін 
(див. Повне зібр. тв., т. 6, с. 
100). 
Літ.: Язвицкий В. И. Непобежденньїй 
пленник. М., 1972. 
МИШУГА Олександр Пилипович 
[псевд. — Філіппі-Мишуга; 7 (20). 
VI 1853, с. Новий Витків, тепер 
Радехівського р-ну Львів, обл.— 
9.III 1922, Фрайбург, Німеччина; 
похований у с. Новому Виткові]— 
укр. співак (лірико-драматичний 
тенор) і вокальний педагог. Співу 
навчався у Львів, консерваторії 
(клас В. Висоцького, 1878—81), 
вдосконалював майстерність у М. 
Джованні (Мілан, 1881—83). В 
1883 дебютував у партії Ліонеля 
(«Марта» Флотова) в м. Форлі 
(Італія). Співав у театрах Мілана, 
Львова, Варшави, Кракова, Від¬ 
ня, Лондона, Стокгольма, Петер¬ 
бурга, Києва та ін. Мав винятково 
красивий за тембром, виразний і 
гнучкий голос, володів високою 
муз. й сценічною культурою. Во¬ 
кальному мистецтву М. було влас¬ 
тиве органічне поєднання рис італ. 
бельканто і укр. нар. пісенності. 
З успіхом виконував як ліричні, 
так і драм, партії. Серед них — 
Андрій («Запорожець за Дунаєм» 
Гулака Артемовського), Ионтек 
(«Галька» Монюшка), Ленський, 

МИШУГА 

М. О. Михєєв. 

В. І. Михлик. 

І. М. Мишкін. 

О. П. Мишуга. 

34+1/,1 
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МИШУЛІН 

О. П. Мишуга в ро¬ 
лях Йонтека («Галька» 
С. Монюшка), Фауста 
(«Фауст» Ш. Гуно), 
Манріко і Герцога 
(«Трубадур» і «Ріго- 
летто» Дж. Верді). 

Герман (чЄвгеній Онєгін», чПікова 
дама» Чайковського), Отелло, Гер¬ 
цог, Річард, Радамес (чОтелло», 
«Ріголетто», чБал-маскарад», чАї- 
да» Верді), Фауст (однойменна 
опера Гуно). Багато виступав у 
концертах, присвячених ювілеям 
Т. Шевченка, І. Франка та ін. дія¬ 
чів укр. культури, що відбувались 
у Львові, Станіславі (тепер Івано- 
Франківськ), Кракові, Києві, Пол¬ 
таві, Харкові, Чернігові та ін. 
містах. Пропагував укр. нар. пісні 
і твори укр. композиторів. М.— 
глибокий знавець вокального мист., 
визначний педагог (серед його уч¬ 
нів — М. Микита, М. Донець-Твс- 
сейр). Викладав у Музично-драма¬ 
тичній школі Миколи Лисенка 
(1904—11), Вищому муз. ін-ті в 
Варшаві (1911—18), з 1918—в 
Стокгольмі. 
Літ.: Деркач 1. С. Видатний співак 
Олександр Мишуга. Львів, 1964; 
Олександр Мишуга. Спогади. Мате¬ 
ріали. Листи. К., 1971. 

М. /. Головащенко. 
МИШУЛІН Олександр Васильо¬ 
вич [18 (31).VIII 1901, Мелекес, 
тепер Димитровград Ульян. обл.— 
19.IX 1948, Москва] — рад. істо¬ 
рик античності. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1927. З 1934 — профе¬ 
сор Моск. ун-ту. В 1943—45 — 
заст. директора Ін-ту історії мате¬ 
ріальної культури, 1946—48 — 
ректор Академії сусп. наук при 
ЦК КПРС. Автор праць з історії 
соціальних рухів Рим. імперії (пов¬ 
стання Спартака) та боротьби за 
незалежність античної Іспанії. Ре¬ 
дактор першого рад. підручника з 
історії старод. світу для школи. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те.: Спартаковское восстание. Рево- 
люция рабов в Риме в І веке до н. 9. 
М., 1936. 
МИШ’ЯК, арсен (Агзепісит; від 
грец. арот^ — сильний), Ая — 
хімічний елемент V групи періо¬ 
дичної системи елементів Д. І. 
Менделєєва, ат. н. 33, ат. м. 
74,9216. Природний М. складаєть¬ 
ся з одного стабільного ізотопу 
75Ая. Природні сполуки М. відомі 
з давніх часів. Одержання мета¬ 
левого М. приписують нім. вче¬ 
ному Альберту Великому (бл. 
1250). Вміст М. у земній корі 
1,8 • 10-4%. У природі перебуває 
переважно у вигляді сульфідів і 
сульфоарсенідів (див. Миш'якові 
руди). М. проявляє поліморфізм. 
У звичайних умовах найбільш 
стійкий металевий, або сірий М., 
а-М. — сіро-стальна крихка кри¬ 
сталічна маса з металевим блис¬ 
ком; густ. 5720 кг/м3, при 615° С 
сублімується (див. Сублімація). 

ітиі 817° С (у запаяній трубці під 
тиском). При нагріванні на повіт¬ 
рі швидко згоряє до миш’яковисто¬ 
го (арсенітного) ангідриду А5208. 
Взаємодіє з сіркою та галогенами. 
Суміш концентрованих азотної 1 
соляної кислот окислюють М. у ми¬ 
ш’якову (арсенатну) к-ту Н3А504. 
Сплавляється з деякими металами, 
утворюючи арсеніди (СиАз, 2п8А52 
тощо). Одержують М. відновлен¬ 
ням А5208, а також при терміч¬ 
ному розкладі арсенопіриту. Ме¬ 
талевий М. застосовують як добав¬ 
ку до деяких сплавів (напр., для 
вироби, дроту), особливо чистий 
М.— у напівпровідниковій техніці. 
Досить широкого застосування на¬ 
були миш'яку сполуки. 

Д. П. Бєлоцький. 
МИШ’ЯКбВИИ КОЛЧЕДАН — 
мінерал класу персульфідів. Те са¬ 
ме, що й арсенопірит. 
МИШ’ЯКбВІ РУДИ — мінераль- 
ні утворення з вмістом миш’яку в 
кількостях, при яких доцільно ви¬ 
лучати його за сучасного рівня роз¬ 
витку техніки й економіки. Відомо 
понад 120 мінералів, до складу 
яких входить миш’як. Пром. зна¬ 
чення мають льолінгіт ЕеА52 (вміст 
миш’яку до 73%), аурипігмент 
(до 72%), реальгар (до 70%), 
арсенопірит (до 46%). За пром. 
класифікацією родовища М. р. 
поділяють на миш’якові, золото- 
миш’якові, полі металево-миш’яко¬ 
ві, мідно-миш’якові, миш’яково- 
кобальтові й миш’яково-олов’яні. 
В СРСР родовища М. р. відомі на 
Уралі, в Забайкаллі, Серед. Азії, 
Закавказзі, за кордоном — у Шве¬ 
ції, Мексіці, США та ін. країнах. 

С. М. Рябокінь. 
МИШ’ЯКОРГАНГЧНІ СПОЛУКИ 
— елементоорганічні сполуки, 
що містять зв’язок миш’як — вуг¬ 
лець. До М. с. відносять також 
органічні похідні к-т миш’яку (ефі¬ 
ри, аміди тощо). Більшість М. с.— 
отруйні, з неприємним запахом 
речовини. Одержують їх з солей 
миш’яковистої к-ти (алкілуванням 
або діянням солей діазонію), а 
також при взаємодії металоорга¬ 
нічних сполук з галогенідами 
миш’яку. М. с. застосовують у ме¬ 
дицині (напр., сальварсан); леткі 
М. с. використовували як бойові 
отруйні речовини (адамсит, люї¬ 
зит). В. П. Кухар. 

М И Ш’Я КУ СПОЛУКИ — хім. 
сполуки, до складу яких входить 
миш'як. Найстійкіші М. с. зі 
ступенями окислення миш’яку — 
3,0, +3 і +5. М. утворює сполуки 
з киснем, сіркою, воднем, метала¬ 
ми та ін. елементами. Миш’яковис¬ 
тий (арсенітний) ангідрид А5203 

(білий миш’як) при нагріванні суб¬ 
лімується (див. Сублімація), утво¬ 
рюючи скловидну масу. Малороз¬ 
чинний у воді, з лугами дає солі— 
арсеніти. Застосовують для зне¬ 
барвлення скла, консервування 
шкіри та хутра тощо. Миш’яковий 
(арсенатний) ангідрид А5205 — бі¬ 
ла склоподібна речовина, повільно 
розчиняється у воді з утворенням 
миш’якової (арсенатної) к-ти 
Н8А504, солі якої — арсенати. 
Сульфіди Аз454, А5258, А5285 — не¬ 
розчинні у воді і розведених к-тах, 
з лугами і сульфідами лужних ме¬ 
талів та амонію утворюють роз¬ 
чинні тіоарсеніти й тіоарсена- 
ти. Халькогеніди миш'яку А$25а, 
Аз^е,, А52Те8 належать до напів¬ 
провідників. З воднем в момент 
виділення М. с. утворюють миш’я¬ 
ковистий водень (арсин) А5Н3 — 
безбарвний газ, без запаху, з до¬ 
мішками має запах часнику; при 
нагріванні вище 500° С розклада¬ 
ється на миш’як та водень. При 
сплавленні з багатьма металами 
миш’як утворює арсеніди. Усі М. 
с. отруйні. Багато з них мають важ¬ 
ливе значення в медицині. Див. та¬ 
кож Миш'якорганічні сполуки. 

, Д. П. Бєлоцький. 
МЙЩЕНКО Федір Герасимович 
[6 (18).ІІ 1848, м. Прилуки, тепер 
Черніг. обл.— 28.Х (10.ХІ) 1906, 
Київ] — укр. і рос. історик антич¬ 
ності, чл.-кор. Петерб. АН (з 1895). 
В 1870 закінчив Київ. ун-т. У 
1872—84 — викладач цього ун-ту. 
Брав участь у діяльності київ. 

<Громаои>. За публіцистичні статті 
з критикою царизму був звільнений 
з ун-ту. З 1889 — професор Казан¬ 
ського ун-ту. Досліджував історію 
Старод. Греції та Пн. Причорно¬ 
мор’я античної доби. Переклав рос. 
мовою (вперше) твори Страбона, 
Геродота, Полібія, Фукідіда та ін. 
давньогрец. авторів. 
МЙЮЧІ ЗАСОБИ — суміші по¬ 
верхнево-активних речовин (ПАР), 
водні розчини яких застосовують 
для відмивання забруднень з по¬ 
верхні різних матеріалів, шкіри та 
волосся людини і тварин. До М. з. 
належать мила та різні синтетичні 
препарати (побутові і технічні). 
До складу синтетичних М. з., крім 
ПАР, можуть входити також різні 
добавки: трипол і фосфат, карбонат 
або гідрокарбонат натрію, силікат 
натрію, ензими, запашні речовини 
тощо. Побутові синтетичні М. з., які 
випускають у вигляді порошків, 
паст та рідин, застосовують для 
прання в домашніх умовах і праль¬ 
нях. Тех. М. з. використовують для 
миття устаткування харч, пром-сті, 
танкерів, літаків, вагонів авто¬ 
транспорту тощо. Синтетичні М. з. 
(«Лотос», «Ера», «Ока», «Планета» 
та ін.) в УРСР виробляють Він¬ 
ницький та Первомайський хіміч¬ 
ні заводи, виробниче об’єднання 
Укрпобутхім та ін. 

Б. П. Котельников. 
МІ АС — ріка в Челяб. та Кург. 
областях РРФСР, права притока 
Ісеті (бас. Обі). Довж. 658 км, пло¬ 
ща бас. 21,8 тис. км2. Бере початок 
на сх. схилах хр. Уралтау, в ме¬ 
жах Башк. АРСР. Живлення пере¬ 
важно снігове. Пересічна витрата 
води у пониззі 15,4 м3/с. Замерзає у 
жовтні — листопаді, скресає у квіт¬ 
ні. Стік зарегульований водосхови¬ 
щами. Використовують для пром. 
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водопостачання. На М.— міста Че¬ 
лябінськ, Міас. 
МІ АС — місто обласного підпо¬ 
рядкування Челяб. обл. РРФСР. 
Розташований на р. Міасі. Заліз¬ 
нична станція. 152 тис. ж. (1980). 
УМ.— з-ди: Уральський автомоб., 
«Міаселектроапарат», напилковий, 
підприємства гірничодобувної 
пром-сті. Вечірній ф-т Челяб. по 
літех. ін-ту, 7 серед, спец. навч. 
закладів. Краєзнавчий та мінера¬ 
логічний музеї. Поблизу М.— 
Ільменський заповідник імені 
В. І. Леніна. М. виник 1773. 
МІАСТЕНГЯ (відгрец. |ііЗд — м’яз 
і аоОєуєіа — слабкість, безсил¬ 
ля), астенічний бульбарний пара¬ 
ліч, хвороба Ерба — Гольдфлама — 
хвороба, що характеризується слаб¬ 
кістю і підвищеною стомлюваністю 
поперечносмугастих м’язів. Спри¬ 
чинюється М. розладами обміну 
речовин, ураженнями вилочкової 
залози. В механізмі розвитку М. 
мають значення автоімунні про¬ 
цеси. Найчастіше уражаються м’я¬ 
зи повік (виникає птоз), жувальні 
м’язи (порушується ковтання), м’я¬ 
зи кінцівок (змінюється хода) 
тощо. 
Лікування: антихолінестераз- 
ні препарати, вітаміни, загально- 
зміцнювальна терапія. 
МІГДА/1 Аркадій Бейнусович [н. 
26.11 (11.III) 1911, Ліда, тепер рай¬ 
центр Гродненської обл.] — рос. 
рад. фізик-теоретик, акад. АН 
СРСР (з 1966). Закінчив Ленінгр. 
ун-т (1936). В 1943—45 працював 
в Ін-ті фіз. проблем АН СРСР, 
1945—71 — в Ін-ті атомної енергії, 
з 1971 — в Ін-ті теор. фізики АН 
СРСР. Праці з атомної та ядерної 
фізики, квантової теорії поля. Роз¬ 
винув теорію дипольного і квадру- 
польного випромінювання ядер та 
теорію іонізації атомів при ядер¬ 
них реакціях, кількісну теорію яд¬ 
ра, основану на застосуванні мето¬ 
дів квантової теорії поля. Побу¬ 
дував квантово-електродинамічну 
теорію гальмівного випромінюван¬ 
ня й утворення пар електрон-по- 
зитрон, а також теорію фазових 
переходів у ядерній речовині з 
утворенням т. з. глюонного кон¬ 
денсату. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
МІГЕНІ (Мі&Іепі; справж. ім’я 
га прізв.— Мілош Дєрдь Нікола; 
13-Х 1911, м. Шкодра — 26.УІІІ 
1938, Торре-Пелліче, Турін, Італія) 
— алб. письменник. Був учителем. 
Виступав з критикою капіталізму, 
закликав до боротьби проти експ¬ 
луататорів (зо. < Вільні вірші», 
1936). Творчість М. сповнена віри в 
перемогу трудящих (< Заборонений 
плід», 1935), симпатії до Рад. Сою¬ 
зу (<Незаспівані пісні»). 
Те.: Рос. перек л.— Избранное. 
М., 1954. 
Літ.: Знтрей Г. И. Творчество Мидье- 
ни. Л.. 1973. 
МГГМА (грец. ціура — суміш) — 
силікатний розплав, що утворив¬ 
ся в земній корі внаслідок роз¬ 
плавлений гірських порід у зоні 
цльтраметаморфізму. Часто М. 
містить нерозплавлені мінерали. 
МІГМАТЙТИ [від грец. щура 
(ріуратос;) — суміш] — гірські по¬ 
роди, що складаються з метамор¬ 
фічних порід та гранітного мате¬ 
ріалу, відособленого у вигляді 
жил, лінз тощо або розсіяного. 

Утворюються внаслідок проник¬ 
нення магми в уже існуючі породи 
та в результаті метасоматизму. 
Поширені на давніх кристалічних 
щитах, зокрема на Українському 
щиті. 
МІГРАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ (лат. 
ті^гаїіо — перехід, переселення) — 
переміщення хім. елементів у зем¬ 
ній корі та на її поверхні (концент¬ 
рація або розсіювання їх), зумовле¬ 
не геохім. процесами. Відбувається 
М. е. у вигляді розчинів, розпла¬ 
вів, газів, а також у грубо дисперс¬ 
ній формі (уламки гірських порід і 
мінералів). Фактори міграції по¬ 
діляють на внутрішні (пов’язані з 
властивостями атомів і молекул 
хім. елементів) і зовнішні (пов’яза¬ 
ні з термодинамічними умовами та 
складом середовища). Залежно від 
геохім. умов хім. елементи можуть 
змінювати свою міграційну здат¬ 
ність. До елементів з дуже високою 
міграційною здатністю відносять 
хлор, бром, йод, азот, бор, радій і 
натрій, з високою — калій, каль¬ 
цій, германій, уран і залізо. Вна¬ 
слідок концентрації хім. елементів 
утворюються промислові родови¬ 
ща корисних копалин. # „ Б „ Ф. Міцкевич. 
МІГРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ в біологічних 
процесах — безвипромінювальне 
перенесення енергії електронного 
збудження від молекули-донора на 
молекулу-акцептор. Особливо важ¬ 
лива роль М. е. при фотосинтезі. 
Кванти сонячного світла, які по¬ 
глинаються пігментними (див. Піг¬ 
менти) молекулами, переводять 
їх у збуджений стан. Завдяки елек¬ 
тромагнітній взаємодії створюють¬ 
ся умови для М. е. між пігментни¬ 
ми молекулами доти, доки енергію 
не захоплять молекули хлорофілу 
а у фотосинтетичних центрах, де 
відбувається перетворення енергії 
збудження на хім. енергію. М. е. 
при фотосинтезі пояснюють теорія 
індуктивного резонансу і теорія 
екситонів. В. Л. Зима. 
МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ — пере¬ 
міщення людей, пов’язані зі зміною 
постійного місця проживання або 
повернення до нього. М. н.— 
складний сусп. процес, що впливає 
на різні сторони соціально-екон. 
життя. Розрізняють М. н. зов¬ 
нішню (міжконтинентальну і 
внутрішньоконтинентальну)^ по¬ 
в’язану з переїздом за межі кра¬ 
їни, та внутрішню — перемі¬ 
щення в межах однієї країни між 
адм. або екон. районами, на¬ 
селеними пунктами тощо. М. н. 
буває постійна або без¬ 
поворотна (переміщення на 
постійне або довгострокове міс¬ 
це проживання), тимчасо- 
в а (переміщення на відносно 
короткий строк), сезонна (що¬ 
річні переміщення, пов’язані з 
роботою, кочова міграція), ма¬ 
ятникова (щоденні поїздки на 
роботу за межі місця проживання). 
Всі переміщення відносно кожної 
території складаються з потоків 
вибуття (еміграції) і прибуття 
(імміграції). Різниця між цими 
двома потоками дає обсяг чистої 
міграції, а сума їх — обсяг вало¬ 
вої міграції. Гол. причинами М. н. 
є екон. і соціальні фактори. Вона 
виникає також з політичних (політ, 
переслідування, расова, реліг. та 
нац. дискримінація в капіталістич¬ 

ному світі) та воєнних (переміщен¬ 
ня населення для його захисту від 
воєнних дій) причин, стихійного 
лиха тощо. 
На відміну від капіталізму, де М. 
н. породжується екон. нестійкістю, 
безробіттям і має стихійний ха¬ 
рактер, за соціалізму, в умовах 
планомірного розвитку всього нар. 
г-ва, М. н. регулює д-ва, яка за¬ 
безпечує її раціональність — тер. 
перерозподіл населення і робочої 
сили відповідно до потреб суспіль¬ 
ства, сприяє освоєнню нових райо¬ 
нів і поліпшенню соціально-екон. 
і культур, умов життя. 

В. Ф. Казанцееа. 
МІГРАЦІЯ ТВАРЙН — перемі- 
щення тварин, пов’язані зі зміною 
умов існування або з циклом їхньо¬ 
го розвитку. Бувають регулярні й 
нерегулярні (вимушені) М. т. 
Регулярними є добові та 
сезонні М. т. Добові М. т. пов’яза¬ 
ні зі зміною протягом доби освіт¬ 
леності, температури, вологості то¬ 
що. Так, на світанку граки в зи¬ 
мовий період летять на місця годів¬ 
лі, а ввечері — на місця ночівлі. 
Сезонні М. т. пов’язані з живлен¬ 
ням, розмноженням, линянням, 
сплячкою, зимівлею тварин тощо. 
Сезонні міірації окремих популя¬ 
цій виду відбуваються в певному 
напрямі і в певний час. Мігруючі 
тварини добре орієнтуються (див. 
Біоорієнтація, Орієнтація тва¬ 
рин) у просторі; їм властива біона- 
вігація. Сезонними М. т. є, напр., 
перельоти птахів і кажанів, не¬ 
рестові міграції риб тощо. Нере¬ 
гулярні М. т. відбуваються 
під впливом незвичайної причини 
(сильної посухи, пожежі, поводі, 
масового розмноження тварин да¬ 
ного виду, зміни екологічних умов 
внаслідок діяльності людини то¬ 
що). Розрізняють також М. т. ак¬ 
тивні (пересування тварин за допо¬ 
могою органів руху) і пасивні 
(напр., перенесення течією). М. т. 
можуть бути горизонтальними і 
вертикальними (в горах, у грунті, 
в товщі води, в рослинному покри¬ 
ві). Для вивчення М. т. викори¬ 
стовують мічення тварин тощо. 

Л. О. Смогоржевський. 
МІГРЕНЬ (франц. тідгаіпе, від 
грец. гцііхра\ча — біль, що охоп¬ 
лює половину голови)— захворю¬ 
вання людини, що проявляється в 
періодичних приступах головного 
болю, який локалізується звичайно 
в половині голови. Здебільшого по¬ 
чинається в юнацькому віці, часті¬ 
ше буває у жінок. У виникненні М. 
відіграють роль порушення нерво¬ 
вої регуляції судинного тонусу, 
нерідко пов’язані зі спадковою 
схильністю до судинних захворю¬ 
вань. Приступ М. виникає після 
хвилювання або перевтоми вна¬ 
слідок рефлекторного порушення 
кровообігу в певній ділянці мозку, 
що призводить до розвитку спазму 
судин з наступними застійними 
явищами і підвищенням внутріш¬ 
ньочерепного тиску. Виникає силь¬ 
ний головний біль, що часто су¬ 
проводиться нудотою, блюван¬ 
ням. Звук, світло посилюють біль. 
При тяжких формах виникають 
тимчасові порушення зору, рухові, 
чуттєві тощо. Профілакти- 
к а: правильна організація режи¬ 
му праці і відпочинку, регулярне 
приймання їжі тощо. Л і к у - 

МІГРЕНЬ 

А. Б. Мігдал. 
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і. Д. Мігура. Іоанн Зла¬ 
тоуст. Гравюра на міді. 
1705. 

Мідія їстівна: 1 — 6і- 
сусні нитки; 2 — нога; 
3 — вивідний сифон; 
4 — вирости заднього 
краю мантії. 

в а н н я: анальгетики, судино¬ 
розширювальні препарати, голко¬ 
терапія. А. Я. Міни,. 
МІГУ РА Іван Детесович (в чернецт¬ 
ві Іларіон; рр. н. і см. невід.) — 
укр. гравер поч. 18 ст. Архідиякон 
Києво-Печерської лаври (1709— 
12), ігумен Миколаївського Кру- 
пицького монастиря в Батурині. 
Виконував панегіричні композиції 
з віршованими текстами і портре¬ 
тами істор. осіб, зокрема Івана 
Скоропадського (1703), Захарія 
Корниловича (1/05), Варлаама 
Ясинського (1707)та ін. 
МІД (Меасі) Джордж Герберт (27.11 
1863, Саут-Хадлі, Массачусетс — 
26.IV 1931, Чікаго) — амер. філо¬ 
соф-ідеаліст, соціолог, психолог, 
засновник біхевіористського (див. 
Біхевіоризм) прагматизму. Визна¬ 
ючи дію або акт, що виражає соціа¬ 
лізацію людини, тобто пристосу¬ 
вання її до світу об’єктів, осн. 
категорією свого вчення, М. зво¬ 
див сусп. життя і природу осо¬ 
бистості до суми пристосовних 
реакцій на оточення, істор. про¬ 
цес — до суб’єктивістського, до¬ 
вільного набору фактів, світ — 
до мисленої структури, істину — 
до успішного розв’язання пробле¬ 
ми в межах окремої ситуації. 

В. А. Роменець. 
МІДАС (грец. Мібад; рр. н. і см. 
невід.)—цар Фрігії 738—696 
до н. е. В грец. міфології з М. 
пов’язаний ряд легенд. За однією 
з них бог Діоніс наділив М. 
здатністю перетворювати на золото 
все, до чого він доторкався. В 
зв’язку з тим, що на золото пере¬ 
творювалася і їжа, М. змушений 
був позбутися цього дару, скупав¬ 
шись у р. Пактолі. За ін. міфом, 
самовпевнений невіглас М. у муз. 
змаганні Аполлона з Паном визнав 
переможцем останнього (звідси 
«Мідасів суд»—суд неука). Щоб 
покарати за це М., Аполлон наді¬ 
лив його ослячими вухами (звід¬ 
си «вуха Мідаса»). 
МІДДЕНДбРФ Олександр Федо¬ 
рович [6 (18).VIII 1815, Петербург 
— 16 (28).І 1894, Хелленурме, те¬ 
пер Валгаського р-ну Ест. РСР] — 
рос. природознавець і мандрівник, 
акад. Петерб. АН (з 1850). У 1837 
закінчив Дерптський (тепер Тарту¬ 
ський) ун-т. У 1839—41 — ад’юнкт, 
потім екстраординарний профе¬ 
сор Київ, ун-ту. В 1842—45 ви¬ 
вчав природу Сибіру та Далекого 
Сходу. Звіт М. містив докладні 
відомості про історію та природні 
умови цих районів, зокрема про 
поширення багаторічної мерзлоти. 
На честь М. названо затоку на 
п-ові Таймир та мис на о. Нова 
Земля. 
МГДІ СПЛАВИ — сплави на осно¬ 
ві міді. Перші металеві сплави, 
створені людиною (див. Бронзовий 
вік). До М. с. належать бронзи, 
латуні і міднонікелеві сплави 
(напр., мельхіор), що їх осн. легую¬ 
чим елементом є нікель. Розрізня¬ 
ють М. с.: ливарні, яким властиві 
значна рідкотекучість і невелика 
усадка; деформівні, що їх оброб¬ 
ляють тиском у гарячому або хо¬ 
лодному стані, та порошкові (див. 
Порошкові матеріали). М. с. ви¬ 
користовують переважно як анти¬ 
фрикційні, електротех., жароміц¬ 
ні, конструкційні, корозійностій¬ 
кі і пружинні матеріали. Застосо¬ 

вують їх у машино-, авіа-, прила- 
до- і суднобудуванні, в електро¬ 
тех. пром-сті, при виготовленні 
пароводяної арматури, художніх 
виробів, посуду тощо. 
Літ.: Смирягин А. П., Смирягина 
Н. А., Белова А. В. Промьішленньїе 
цветньїе металльї и сплавьі. М., 1974. 

МІДІ СПОЛУКИ — хім. сполуки, 
до складу яких входить мідь у сту¬ 
пені окислення + 1 або +2. Відо¬ 
мі також нестійкі М. с. зі ступенем 
окислення +3. Оксиди 0и2О чер¬ 
воного (куприт) та СиО чорного 
(тенорит) кольору зустрічаються у 
природі. Гідроксид Си (ОН)2 ви¬ 
діляється у вигляді голубого осаду 
при дії надлишку лугу на розчини 
солей міді (II), при нагріванні він 
легко переходить в чорний оксид 
СиО. Обидві сполуки Си (ОН)2 і 
СиО розчиняються в к-тах з утво¬ 
ренням солей міді (II) та концент¬ 
рованих розчинах лугів з утворен¬ 
ням нестійких купритів синього 
кольору, напр. Ка2СиОг. Сполуки 
міді (II) утворюються також при 
взаємодії міді з кислотами-окислю- 
вачами. Напр., т. з. мідний купо¬ 
рос Си504 5Н20 одержують, дію¬ 
чи на мідь концентрованою сірча¬ 
ною к-тою при нагріванні. В при¬ 
сутності відновників сполуки міді 
(II) порівняно легко переходять у 
сполуки міді (І). Ці сполуки, напр. 
галогеніди СиСІ, СиВг, СиІ білого 
кольору, погано розчинні у воді, 
стійкі лише у відсутності окислю¬ 
вачів; при дії останніх легко пере¬ 
ходять у сполуки міді (II). Гідра¬ 
товані солі міді (II) мають синій 
колір. Для міді дуже характерні 
реакції комплексоутворення. При 
цьому мідь (І) утворює координа¬ 
ційні сполуки переважно з коор¬ 
динаційним числом 2, напри¬ 
клад К [СиВг2], [Си (МН3)2] СІ, 
а мідь (II) — з координаційними 
числами 4, напр. [Си (1МН3)4] 504, 
(МН4)2 [Си (СМ)4], С52[СиС14]; 6, 
напр. [Си (МН3)4 (5С1М)2], та ін. Всі 
М. с. отруйні. Застосовуються при 
виготовленні каталізаторів, препа¬ 
ратів для боротьби з різними шкід¬ 
никами рослин, грибками тощо. 

В. В. Скопенко. 

МГДІЯ (Мугіїиз)—рід двостул¬ 
кових молюсків. Раковина (довж. 
до 20 см) клиновидно-овальна, 
чорного кольору. Живе у прибереж¬ 
ній зоні, прикріплюючись до під¬ 
водних предметів за допомогою ни¬ 
ток бісуса — клейкої речовини, 
що її виділяє бісусна залоза. Жи¬ 
виться детритом, одноклітинними 
організмами. М. роздільностатеві; 
личинка — велігер, нагадує трохо- 
фору. 6 видів, пошир, переваж¬ 
но в Пн. півкулі; в СРСР, зокре¬ 
ма в Чорному м.,— М. чорно¬ 
морська (М. баїїоргоуіпсіа- 
ІІ5), у пн. морях — М. їстівна 
(М. есіи1І5) — пром. види (вжива¬ 
ються в їжу). З М. виготовляють 
також кормове борошно. У де¬ 
яких країнах мі дієвий мул, який 
нагромаджується в місцях скупчен¬ 
ня М., використовують як добриво. 
У викопному стані М. відомі по¬ 
чинаючи з тріасу. 
МІДІЯ — історична область у пн.- 
зх. частині Іранського нагір’я. З 
70-х рр. 7 ст. до н. е. до серед. 6 ст. 
до н. е. тут існувало царство М. з 
столицею в Екбатані. Найбільшого 
розквіту воно досягло за царя Кіак- 
сара (625 або 624 — 584 до н. е.). 

За короткий час мідяни заволоділи 
Маною (тер. сучас. Азербайджа¬ 
ну), в союзі з Вавілонією розгро¬ 
мили Ассірію, завоювали Урарту 
та ін. землі. Межі М. на Зх. сягали 
р. Галіс (сучас. Кизил-Ірмак), на 
Сх.— Серед. Азії і, вірогідно, 
Афганістану. В 550—549 до н. е. 
М. завоювала д-ва Ахеменідів. 
Після розгрому останньої Алек- 
сандром Македонським у кін. 4 ст. 
до н. е. на тер. Мани було віднов¬ 
лено самостійне мідійське царство 
(Атропатена), яке бл. 150 до н. е. 
підпало під владу Парфянського 
царства. 
МГДЛЕНД — одна з найбіль¬ 
ших фінансово-монополістичних 
груп Великобританії. Утворилася 
в 60—70-х рр. 20 ст. На сучас. етапі 
являє собою численну коаліцію 
фінанс. і пром. компаній. Осн. 
сфера діяльності — кредитно-бан¬ 
ківські ін-ти. Група сформувалася 
навколо одного з найбільших комер¬ 
ційних банків — «Мідленд башо, 
засн. 1836. В кін. 70-х рр. 20 ст. 
банк мав 3250 відділень; група 
контролює «Клайдсдейл банк» у 
Шотландії, «Нортерн банк» у Пн. 
Ірландії та бл. 40 фінансових ком¬ 
паній у Великобританії. 

С. В. Пятенко, 
МІДНЕННЯ — нанесення на по¬ 
верхню металевих виробів шару 
міді. Виконується електролітичним 
способом (див. Електроліз). Мід¬ 
ненням підвищують електропро¬ 
відність сталі в біметалевих (див. 
Біметали) провідниках, захища¬ 
ють частину сталевих виробів, яку 
не потрібно піддавати цементації 
(навуглецьовуванню), поліпшують 
пластичне деформування під час 
холодного волочіння сталевого дро¬ 
ту. Крім того, ним створюють про¬ 
міжний шар, який полегшує зчеп¬ 
лення і підвищує захисну здатність 
нікелевих, хромових та ін. покрит¬ 
тів, що їх наносять на вироби з ста¬ 
лі, цинку, цинкових і алюмінієвих 
сплавів (див. також Гальваносте¬ 
гія). М. застосовують при виготов¬ 
ленні барельєфів, хвилеводів, труб, 
копій з металевих і неметалевих 
оригіналів тощо. 
«МІДНИЙ БУНТ» — назва Мос¬ 
ковського повстання 1662 у працях 
рос. дворянських і бурж. істори¬ 
ків. 
мГднии ВІК, енеоліт — період 
виникнення і розвитку металургії 
міді, що безпосередньо передував 
бронзовому віку. Перші нечислен¬ 
ні металеві вироби, здебільшого 
примітивні прикраси, що були ви¬ 
готовлені за допомогою холодного 
кування з природної міді чи свин¬ 
цю, з’явилися на Передньому 
та Ближньому Сході ще за часів 
неоліту в 7—6-му тис. до н. е. 
(Чатал-Хююк, Чайоню-Тепезі в 
Анатолії; Алі-Кош на Іранському 
плато; пам’ятки хассунської куль¬ 
тури в Месопотамії). Початок 
М. в. в цьому регіоні та в Європі 
(5-е тис. до н. е.) пов’язаний з роз¬ 
витком гірничорудної справи, від¬ 
ливанням металу та виробництвом 
з чистої міді знарядь праці, які 
вживалися поряд із виробами з 
каменю, кістки і рогу. Гірничо- 
металург. процес здійснювали про¬ 
фесійні майстри: гірники, металур¬ 
ги, ковалі-ливарники. Розквіт М. 
в. в Європі припадає на 4-е тис. до 
н. е., коли з численних копалень 
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Балканського п-ова (Аї-Бунар у 
Фракії, Рудна Глава в Сербії тощо) 
надходили тисячі тонн руди, а 
виплавлений з неї метал у вигляді 
зливків або готових виробів (важкі 
сокири, мотики, тесла, різноманітні 
прикраси) шляхом міжплемінного 
обміну потрапляв у райони, що не 
мали власної сировини. За М. в. 
основою економіки стали орне зем¬ 
леробство і скотарство, розвива¬ 
лися ремесла і домобудівництво. 
Нових рис набуло мистецтво та іде¬ 
ологічні уявлення. Вдосконалюва¬ 
лася сусп. організація; виділилася 
племінна верхівка. Окремі племе¬ 
на, пов’язані з виробництвом і роз¬ 
повсюдженням міді, нагромадили 
значні багатства, про що свідчить, 
зокрема, могильник гумельницької 
культури у м. Варні (НРБ), в 
якому виявлено понад 2 тис. золо¬ 
тих речей. Тривав процес утворен¬ 
ня великих споріднених міжпле¬ 
мінних об’єднань (етнокультурні 
області переважно на тер. су час. 
Румунії та Болгарії). 
На тер. СРСР початок М. в. пов’я¬ 
заний з Пд. Середньої Азії та За¬ 
кавказзям, де в 2-й пол. 5-го тис. 
до н. е. під впливом Старод. Сходу 
виникли культура Анау (Туркме¬ 
нія) і численні землеробські посе¬ 
лення Азербайджану (Кюль-тепе І, 
Шому-тепе), Грузії (Шулавері, 
Арухло) та Вірменії (Техут). Дещо 
пізніше (на межі 5 і 4-го тис. до 
н. е.) М. в. почався на Пд. Зх. 
СРСР і тривав майже до кін. 3-го 
тис. до н. е. Внаслідок просування 
частини населення з західніших 
районів у Пруто-Дністровське ме¬ 
жиріччя тут виникла трипільська 
культура, яка згодом поширилася 
майже на всю тер. Молдавії та 
Правобережної України. У пониззі 
Дунаю поряд з трипільцями жили 
носії гумельницької культури, а 
на Зх. від них — племена культури 
лендєль і згодом племена лійчасто- 
го посуду культури та кулястих 
амфор культури. Носії трипіль¬ 
ської культури підтримували тісні 
зв’язки зі спорідненим населенням 
Балкан і Подунав’я, постачаючи 
одержаний від них метал своїм 
східним сусідам — племенам се- 
редньостогівської культури, не¬ 
олітичної дніпро-донецької куль¬ 
тури та ін. 
У 4-му тис. до н. е., після приру¬ 
чення коня, почався процес освоєн¬ 
ня скотарськими племенами широ¬ 
кої смуги євразійських степів. 
У Пн. Причорномор’ї, на Пд. і Сх. 
від трипільців, мешкали різні гру¬ 
пи населення М. в., про що свід¬ 
чать археол. пам’ятки, зокрема 
Чаплинський могильник, пам’ят¬ 
ки типу нижнього шару Михайлів¬ 
ського поселення та ін. У Криму й 
прилеглих районах степу розви¬ 
валася кемі-обинська культура. 
В серед. 3-го тис. до н. е. всю євра¬ 
зійську степову смугу займали пле¬ 
мена ямної культури та афанась- 
євської культури. В той час на 
тер. Пн. Причорномор’я відчував¬ 
ся вплив кавказ. культур ранньої 
пори бронзового віку. 
Літ.: Археологія Української РСРА 
т. 1. К., 1971; Історія Української 
РСР, т. 1. К., 1977; Черньїх Е. Н. Исто- 
рия древнейшей металлургии Восточ- 
ной Европьі. М., 1966; Монгайт А. Л. 
Археология Западной Европьі. Ка- 
менньїй век. М., 1973. 

В. Г. Збенович. 

МГДНИЙ КОЛЧЕДАН — міне¬ 
рал класу сульфідів. Те саме, 
що й халькопірит. 
МГДНІ ДОБРИВА — речовини, 
що містять мідь; один із видів 
мікродобрив. Недостача міді в 
грунті призводить до затримання 
розвитку й росту с.-г. культур, 
спричиняє хлорози рослин у зла¬ 
ків та ін. хвсроби 
Потреба с.-г. рослин в М. д. най¬ 
частіше ішоявляється на осушених 
торфово-Оолотних, а також піща¬ 
них дерново-підзолистих грунтах. 
М. д. вносять у вигляді піритних 
недогарків (відходи суперфосфат¬ 
них заводів) або у вигляді мідного 
купоросу (Си504 5НгО), що під¬ 
вищує врожай зерна пшениці, яч¬ 
меню, вівса на 2—3 ц/га, поліпшує 
якість овочевих культур, льоно¬ 
волокна та волокна конопель. 

М. Н.„ Шевченко. 

МГДНІ МОНОПОЛІЇ — група 
найбільших об’єднань провідних 
капіталістичних країн, які конт¬ 
ролюють 2/3 видобутку і вироби, 
міді в капіталістичному світі. В 
руках М. м. перебувають розвідка, 
добування руди, її переробка, ви¬ 
плавлення і рафінування металу, 
вироби, сплавів, напівфабрикатів 
і деяких видів готової продукції 
(кабель, дріт, листова мідь, брон¬ 
за), а також добування і вироби, 
різних видів кольорових, рідкіс¬ 
них і дорогоцінних металів та ін. 
корисних копалин. Провідне міс¬ 
це серед М. м. займають 6 найбіль¬ 
ших об’єднань. 

Найбільші мідні монополії 
капіталістичних країн 

Монополії 

Рік 
ство¬ 

Обо¬ 
рот 

Ак¬ 
тиви 

рен¬ 
ня млн. 

дол.. 1978 

США 
«Кеннекотт кооп- 
пер корпорейшен» 1915 1886 435 

«Фелис Додж* 1885 1007 408 

«Анаконда» * 1895 1448 482 

«АСАРКО» 1899 1023 421 

«Юньон міньєр 
С. А.» (Бель¬ 
гія) *• 1906 1518 

«ЇНКО (Кана¬ 
да) *** 1916 2083 1476 

* 1974. 
** 1977, у бельг. франках. 

*** Одержує мідь як супутний про¬ 
дукт при вироби, нікелю. 

Ще на поч. 20 ст. М. м. захопили 
багаті родовища в США, Лат. Аме¬ 
риці і Африці, підкоривши своїм 
інтересам економіку мі де добув¬ 
них країн (Чілі, Перу та інші). 
Серед М. м. найбільшими за свої¬ 
ми активами є амер. корпорації, 
які входять в сферу впливу фі- 
нанс. груп Морганів, Гарріма- 
нів, Гуггенхеймів. 
Перемога нац.-визвольного руху 
підірвала позиції М. м. у колиш¬ 
ніх колоніальних і залежних кра¬ 
їнах. Було націоналізовано шахти 
і рудники «Англо-Амерікан корпо- 
рейшен оф Саут Афріка» і «Роде- 
зіан селекшен траст»(1970) в Зам¬ 
бії, чСерро корпорейшен» (1973) 
в Перу. На базі націоналізованих 

підприємств було створено держ. і 
напівдерж. корпорації, на які 
припадає значна частина світового 
вироби, міді. С. І. Западинська. 
МГДНІ РУДИ — мінеральні утво¬ 
рення з вмістом міді в кількостях, 
при яких її доцільно вилучати за 
сучасного рівня розвитку техніки й 
економіки. У природі відомо бл. 
170 мінералів, до складу яких вхо¬ 
дить мідь. Пром. значення мають 
17 мінералів, з яких основні: само¬ 
родна мідь, куприт (вміст міді до 
8Ч,^%), халькозин Си25 (до79,9%), 
ковелін (до 66,5%), азурит (до 
55,5%), борніт (до 65%), халько¬ 
пірит (до 34,7%), малахіт (до 
71,9% СиО). Як домішки М. р. вмі¬ 
щують кобальт, нікель, молібден, 
золото, срібло, цинк, свинець, гер¬ 
маній, вісмут тощо. Осн. пром. 
типами М. р. є: мідні колчедани, 
порфірові вкраплені руди, міди¬ 
сті пісковики, жильні й контактові 
руди. В СРСР великі родовища 
М. р. є на Уралі, в Сибіру, Алтаї, 
в Казахстані; за кордоном — в 
США, Замбії, Заїрі, Чілі, Канаді. 
На Україні рудопрояви міді вияв¬ 
лено на Донбасі, в Карпатах, у 
межах Українського щита. 

О. І. Заріцький. 
МГДУЕЙ — кораловий атол у 
центр, частині Тихого ок., розташо¬ 
ваний в пн.-зх. групі Гавайських 
о-вів. Виник на базальтовій основі 
зруйнованого вулкану. В лагуні 
атолу — кілька невеликих остро¬ 
вів. Найбільші з них Сенд (Піща¬ 
ний) та Істерн (Східний) мають 
заг. пл. 5,2 км2. Нас. понад 2 
тис. ж. На М.— станція транстихо- 
океанського кабелю, одна з про¬ 
міжних баз на повітр. шляху з 
США до країн Азії. Військ.-мор. 
база США. 
МІДЯНКА, мідяниця (Согопеїіа 
аіьігіаса) — змія род. вужевих. 
Тіло (довж. до 75, іноді до 100 см) 
зверху сірувате, бурувате або ко¬ 
ричнювато-червонувате з 2—4 ря¬ 
дами темно-бурих плям; черево 
сіре, бурувате або майже червоне, 
найчастіше з темними плямами. 
М.— яйцеживородящі (див. Яйце- 
живородіння). Пошир, майже по 
всій Європі, Зх. і Малій Азії; 
в УРСР — по всій території. Живе 
в сухих, добре освітлених місцях, 
порослих рідколіссям або кущами. 
Живиться переважно ящірками, 
а також дрібними хребетними та 
комахами. Не отруйна. Іл. див. на 
окремому аркуші до ст. Змії. 
МІДЬ (Сиргит), Си — хім. еле¬ 
мент І групи періодичної систе¬ 
ми елементів Д„ І. Менделєєва, 
ат. н. 29, ат. м. 63,546. Природна 
М. складається з двох стабільних 
ізотопів 63Си (69,1%) і б5Си 
(30,9%). М. відома з давніх-давен 
(див. Мідний вік). Заг. вміст М. 
в земній корі 4,7 • 10-3%. У при¬ 
роді зустрічається гол. чин. у виг¬ 
ляді сульфідних руд (див. Мідні 
руди), інколи — у вільному стані. 
М.— метал червоного кольору; 
густ 8960 кг/м3, Ґ„л 1084,5° С, ^кип 
2541° С; надзвичайно пластичний, 
дуже добре проводить тепло й 
електр. струм. З металами утворює 
багато сплавів, серед яких найваж¬ 
ливіші бронзи і латуні. Хім. актив¬ 
ність М. не висока. При нагріванні 
вона реагує з киснем, сіркою, гало¬ 
генами та ін. Розчиняється в к-тах- 
окисниках, утворюючи солі міді 

МІДЬ 

Мідний вік. Мідні ре¬ 
чі з пам’яток на тери¬ 
торії СРСР: 1—3 — со¬ 
кири; 4 і 7 — шила; 
5 — риболовецький га¬ 
чок; 6 — антропоморф¬ 
на фігурка; 8 — доло¬ 
то; 9 — браслет. 
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(II) (див. Міді сполуки). Одер¬ 
жують М. (чистотою 95—97%) ви¬ 
плавкою із сульфідних руд. Щоб 
добути дуже чисту М., її піддають 
електрохім. афінажу. Електролі¬ 
том при цьому є розчин суль¬ 
фату Си504. М. використовується 
в електротех. промисловості (ви¬ 
роби. електр. дроту та ін.), мета¬ 
лургії (див. Міді сплави), порів¬ 
няно невелика кількість М. йде на 
виготовлення пігментів, каталіза¬ 
торів, мікродобрив (див. Мідні 
добрива), препаратів для боротьби 
з шкідниками і хворобами рослин 
тощо. 
М. в організмі — необхід¬ 
ний для рослинних і тваринних 
організмів мікроелемент; один з 
біогенних елементів. В рослинах 
входить до складу ферментів окси- 
даз та білка пластоціаніну; в ряду 
безхребетних тварин — до складу 
гемоціанінів — переносників кис¬ 
ню. В організмі людини міститься 
гол. чин. у печінці, кістках, в рі¬ 
динах тіла (крові, спинномозко¬ 
вій рідині). М. бере участь у фер¬ 
ментативних реакціях як активатор 
або як складник мідьвмісних фер¬ 
ментів. Має значення для процесів 
кровотворення, синтезу гемогло¬ 
біну та цитохромів. Нестача М. 
в тваринних організмах призво¬ 
дить до анемії. У великих дозах 
М. спричинює отруєння. 

В. В. Скопенко 
(М.— хім. елемент). 

МІЄЛІНОВА ОБОЛОНКА, м’я¬ 
кушева оболонка — оболонка м’я¬ 
кушевого нервового волокна. Скла¬ 
дається з білково-ліпідного комп¬ 
лексу — мієліну (звідси й назва). 
Зовні М. о. вкрита мембраною 
шваннівської клітини, зсередини 
межує з мембраною аксона. Утво¬ 
рюючи М. о., шваннівські клітини 
багато разів обгортають аксон. В 
межах центральної нервової систе¬ 
ми М. о. є суцільним утвором, в 
ділянках т. з. перехватів Ранв’є 
М. о. переривається. М. о. запобі¬ 
гає розсіюванню імпульсів нерво¬ 
вих і їхньому переходу на ін. 
нервові волокна та забезпечує 
швидке проведення їх. 
МІЄЛГТ (від грец. тут — 
спинний мозок) — запалення спин¬ 
ного мозку. Розрізняють первин¬ 
ні М., що спричинюються різними 
нейротропними вірусами, і вторин¬ 
ні, які є ускладненням інфекцій¬ 
но-алергічних хвороб (грип, кір, 
тиф), травм тощо. Найчастіше одно¬ 
часно уражаються також мозкові 
оболонки, головний мозок та пери¬ 
феричні нервові стовбури. Хворо¬ 
ба починається гостро — з підви¬ 
щення т-ри, болів. При загибелі 
нервових клітин виникають в’ялі 
паралічі, сегментне (на певній 
ділянці) порушення чутливості, 
спастичні парези; нерідко — тазові 
розлади (нетримання або затримка 
сечі та калу). Часто з’являються 
пролежні, набряки. 
Лікування: антибіотики, ві¬ 
таміни тощо. 
МІЄЛбІДНА ТКАНЙНА (від 
грец. ццєХбд — кістковий мозок 
та є16о£ — вигляд) — кровотворна 
тканина хребетних тварин і люди¬ 
ни, з якої утворюється червоний 
кістковий мозок. 
МІЄЛбМНА ХВОРбБА, мієло¬ 
ма, мієломатоз [від грец. цйє- 
Хбс — кістковий мозок і бухсоца 

(6ухс6|іатод) — пухлина] — захво¬ 
рювання системи крові, близьке до 
лейкозів. В основі М. х. лежить 
надмірне утворення генетично змі 
нених (що мутували) плазматич. 
клітин кісткового мозку, пору¬ 
шення білкового, мінерального об¬ 
міну, а також зміни в кістковій, 
кровотворній і сечовидільній си¬ 
стемах. З’являються болі в кіст¬ 
ках грудної клітки, хребті, куль¬ 
шовому суглобі, потім кістки де¬ 
формуються і виникають довіль¬ 
ні переломи. В крові — гіпохром- 
на анемія, лейкопенія, тромбо¬ 
цитопенія; як наслідок порушен¬ 
ня білкового обміну — ураження 
нирок, що може призвести до 
уремії. Лікування — стаціо¬ 
нарне. 
МІЄЛОЦЙТИ (від грец. |іиєАб£ 
— кістковий мозок і хбтос, — клі¬ 
тина) — одна з форм клітин крово¬ 
творної тканини червоного кістко¬ 
вого мозку у хребетних тварин і 
людини. Утворюються з клітин- 
попередників мієлопоезу (іл. див. 
до ст. Кровотворення). З міє¬ 
лоцитів утворюються грануло¬ 
цити. 
МІЄРЛАУК (Мієрлаукс) Алексіс 
[справж. прізв. — Фрідфельд; 
З (15).IV 1866, Ікшкіле — 19.IV 
1943, Рига] — латис. актор і режи¬ 
сер; один із засновників латис. 
профес. театру. Сценічну діяль¬ 
ність почав у 90-х рр. 19 ст. в трупі 
А. Алунана. В 1890—1908 — актор, 
а з 1904 — й режисер Ризького 
латис. театру. В 1909—15 (з перер¬ 
вами) — актор і режисер Нового 
театру в Ризі, 1915 працював у 
Петроградському Новому латис. 
театрі, 1919—в робітничому теат¬ 
рі Рад. Латвії, потім — у створе¬ 
ному на його базі Національному 
театрі (1920—38). Вистави: «Йо- 
сиф та його брати », «Гравя, тан¬ 
цював», <Вогонь і ніч» (викону¬ 
вав роль Кангара) Райніса, «Воро¬ 
ги» Горького та ін. Серед ролей: 
Бєлугін (« Одруження Бєлугіна» 
О. Островського й М. Соловйова), 
Міллер (<Підступність і кохання» 
Шіллера) та ін. 
МІЖАМЕРИКАНСЬКА РЕГІО¬ 
НАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДЯ¬ 
ЩИХ, ОРІТ (ісп. ОКІТ; ОГдапіга- 
сібп ге£іопа1 іпіегашегісапа бе ьга- 
Ьа^абогез) — реформістське проф¬ 
спілкове об’єднання країн Зх. 
півкулі. Створене 1951 в Мексіці 
за ініціативою Американської фе¬ 
дерації праці — Конгресу вироб¬ 
ничих профспілок СІЛА (АФП — 
КВП). Об’єднує ряд латиноамер. 
нац. профцентрів. Провідну роль в 
ОРІТ відіграє АФП — КВП. 
ОРІТ — регіональне відділення 
Міжнародної конфедерації вільних 
профспілок. Пропагує ідеологію 
реформізму. З метою збереження 
свого впливу в масах ОРІТ в 70-х 
рр. підтримала ряд антиімперіа- 
лістич. лозунгів, зокрема засуди¬ 
ла фашист, переворот 1973 у Чілі 
та репресії піночетівської хунти. 
Штаб-квартира — в Мехіко. 

А. А. Стрілко. 

МІЖАМЕРИКАНСЬКИЙ банк 
РОЗВИТКУ (МБР) — регіональ¬ 
ний кредитний інститут Організа¬ 
ції американських держав. Засн. 
1960 для фінансування різних про¬ 
грам розвитку в країнах Лат. Аме¬ 
рики. Учасниками МБР є США, 
Канада. 24 лат.-амер. д-ви, 16 кра¬ 

їн за межами амер. континенту, в 
т. ч. Великобританія, Іспанія, 
Італія, ФРН, Франція, Югославія, 
Японія. Керівні органи: Рада ке¬ 
руючих у складі представників 
усіх країн — членів МБР на чолі 
з президентом і Рада з 11 дирек¬ 
торів (7 від країн Латинської Аме¬ 
рики, по одному від США і Кана¬ 
ди та 2 від країн за межами амер. 
континенту). Панівне становище 
в директораті посідають США, 
які мають право вето. Місцепе¬ 
ребування МБР — Вашінгтон. 
МІЖАМЕРИКАНСЬКІ конфе¬ 
ренції — конференції держав 
амер. континенту, що скликаються 
періодично з 1889. До 1948 наз. 
Міжнар. конференції амер. д-в, 
або Панамер. конференції. Ідею 
проведення М. к. висунули на поч. 
19 ст. латиноамер. д-ви. У 80-х рр. 
19 ст. США використали цю ідею 
для утвердження панування амер. 
капіталу в Латинській Америці, 
маскуючи свої наміри реакційною 
доктриною панамериканізму. М. к. 
бувають чергові, надзвичайні і 
спеціальні. На 1-й М. к. (1889— 
90, Вашінгтон) створено Міжнар. 
союз амер. республік для обміну 
екон. інформацією, при ньому — 
Комерційне бюро. На 2-й М. к. 
(1901—02, Мехіко) Комерційне бю¬ 
ро перейменовано на Міжнар. бю¬ 
ро амер. республік, створено ке¬ 
рівну раду на чолі з держ. секре¬ 
тарем США. На 3-й М. к. (1906, 
Ріо-де-Жанейро) ухвалено т. з. 
Драго доктрину. На 4-й М. к. 
(1910, Буенос-Айрес) Міжнар. бю¬ 
ро амер. республік перейменовано 
на Панамериканський союз, відхи¬ 
лено пропозицію США визнати 
Монро доктрину основою зовн. 
політики д-в континенту. На 5-й 
М. к. (1923, Сантьяго) схвалено 
договір про відвернення конфлік¬ 
тів між амер. д-вами шляхом арбіт¬ 
ражу чи переговорів. 6-а М. к. 
(1928, Гавана) всупереч натискові 
США прийняла конвенцію про ней¬ 
тралітет на випадок громадян, 
війни в одній з амер. д-в. Панамер. 
союз визнано постійним органом 
М. к. На пропозицію Аргентіни 
7-а М. к. (1933, Монтевідео) прий¬ 
няла конвенцію про заборону втру¬ 
чання амер. д-в у внутр. справи 
одна одної. 8-а М. к. (1938, Лі¬ 
ма) прийняла декларацію про 
солідарність країн американського 
континенту проти агресії. Під час 
2-ї світової війни функції М. к. 
виконували Консультативні нара¬ 
ди міністрів закорд. справ амер. 
д-в. Відбулися спеціальні М. к.: 
з питань війни і миру (1945, Ме¬ 
хіко) і для підтримки миру і без¬ 
пеки на континенті (1947, Ріо-де- 
Жанейро). 9-а М. к. (1948, Богота) 
затвердила статут Організації аме¬ 
риканських держав (ОАД), завер¬ 
шивши тим самим створення регіо¬ 
нального воєнно-політ. угрупован¬ 
ня країн Америки. Найвищим орга¬ 
ном ОАД проголошувалися М. к. 
(1948—70). На 10-й М. к. (1954, 
Каракас) США, готуючи вторгнен¬ 
ня в Г ватемалу для повалення прог¬ 
ресивного уряду, домоглися прий¬ 
няття «антикомуністичної резолю¬ 
ції» для виправдання своїх дій. 
З серед. 50-х рр. різко загострили¬ 
ся суперечності між США і лат.- 
амер. країнами. Визвольний рух 
1956—58 привів до повалення реак- 
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дійних проімперіалістичних режи¬ 
мів у Перу, Колумбії, Венесуелі. 
Перемога кубинської революції 
привела до глибокої кризи міжаме¬ 
риканської системи, основою якої 
були М. к. Відбулося кілька над¬ 
звичайних М. к. 1-а (1964, Вашінг- 
тон) затвердила порядок вступу 
до ОАД д-в Вест-Індії, що визво¬ 
лилися від колоніальної залежно¬ 
сті; 2-а (1965, Ріо-де-Жанейро) 
розглянула питання про необхід¬ 
ність перегляду статуту ОАД і 
виробила принципи необхідних ре¬ 
форм; 3-я (1967, Буенос-Айрес) 
внесла зміни до статуту ОАД. Най¬ 
вищим органом ОАД замість М. к. 
стала Генеральна асамблея. Раду 
ОАД перейменовано на Постійну 
раду, а Панамер. союз — на Гене¬ 
ральний секретаріат. Внесені по¬ 
правки набули чинності з 1970. 
Рішення спеціальної М. к. (1975, 
Сан-Хосе) стосувалися процедури 
голосування в ОАД. 

В. В. Пащук. 

міжбібліотечний абоне- 
МЕНТ (МБА) — система взаємно¬ 
го використання фондів бібліотек, 
створена з метою всебічного і своє¬ 
часного задоволення запитів чита¬ 
чів. На основі постанови Ради Мі¬ 
ністрів СРСР «Про загальнодер¬ 
жавну систему науково-технічної 
інформації» (1966) розроблено «По¬ 
ложення про єдину загальнодер¬ 
жавну систему міжбібліотечного 
абонемента в СРСР» (1969). Систе¬ 
ма МБА побудована за територі¬ 
ально-галузевим принципом. Існу¬ 
ють регіональні й всесоюзні, галу¬ 
зеві й універсальні центри МБА. 
На Держ. б-ку СРСР ім. В. І. Ле¬ 
ніна покладено функції загально- 
держ. центру МБА. Читачі можуть 
одержати необхідні видання за до¬ 
помогою б-к за місцем проживання 
чи роботи. Рад. б-ки висилають 
по МБА вітчизн. і зарубіж. видан¬ 
ня (за винятком рукописів, газет¬ 
них підшивок, дисертацій) в ори¬ 
гіналах, копіях або мікрофільмах. 
Видання, яких немає в б-ках СРСР, 
можна замовити за рубежем. Ро¬ 
боту по міжнар. абонементу ведуть 
бл. 50 рад. б-к з 6-ками понад 50 
зарубіжн. країн. На Україні функ¬ 
ції координаційного Респ. центру 
МБА покладено на Респ. б-ку 
УРСР ім. КПРС (Київ). Б-ки рес¬ 
публіки організовують також ро¬ 
боту по міжнар. абонементу. 

І. М. Солдатенко. 

МІЖГАЛАКТИЧНЕ СЕРЕДбВИ- 
ЩЕ — матеріальне середовище, що 
заповнює основний простір Мета¬ 
галактики. Характеризується ду¬ 
же низькою та майже рівномірною 
густиною речовини (~ 10-30 г/см3). 
Винятковою властивістю М. с. є 
рівномірне теплове випроміню¬ 
вання (еквівалентна густина 
~10“33 г/см3) і нерівноважний 
стан речовини. Випромінювання 
М. с.— рівноважне і являє собою 
реліктове випромінювання Мета¬ 
галактики, яке приблизно 1,5 1010 
років тому через велику т-ру та 
велику густину енергії випроміню¬ 
вання могло вплинути на її ево¬ 
люцію (див. Космологія). Зменшен¬ 
ня густини випромінювання М. с. 
пов'язане з розширенням Метага¬ 
лактики (див. Червоне зміщення). 
Цим же зумовлюється мала густина 
речовини М. с. Пилова компо¬ 
нента М. с. не виявлена, а газова 

спостерігається поблизу взаємо¬ 
діючих галактик внаслідок актив¬ 
них процесів, які спричинюють 
збільшення густини і т-ри речовини 
М. с. Через те, що в спектрах ви¬ 
промінювання квазарів немає лі¬ 
ній поглинання, газ М. с. вважаєть¬ 
ся повністю іонізованим, і тому 
т-ра газу ~105К. 
Літ.: Климишин І. А. Астрономія 
вчора й сьогодні. К., 1976. 

М. С. Комаров. 

міжгалогЕнні СПОЛУКИ, 
міжгалоїдні сполуки — сполуки га¬ 
логенів один з одним. Відомо 11 
стійких М. с.: фториди (С1Г, 
СІЕз, ВгГ, ВгГз, ВгГ5, ІГ5, ІГ7), 
хлориди (ВгСІ, 101, ІСІз) і броміди 
(ІВг). У звичайних умовах С1Е, 
С1Г8, ІГ7 і ВгСІ перебувають у га¬ 
зоподібному стані, 101, ІС13, ІВг — 
у твердому, інші — в рідкому. 
За хім. властивостями М. с. зай¬ 
мають проміжне положення між 
елементами, що утворюють їх. 
Дуже реакційноздатні, добре роз¬ 
чиняються у неводних розчинни¬ 
ках, розкладаються водою. Одер¬ 
жують М. с. безпосередньою взає¬ 
модією галогенів. Застосовують М. 
с., і передусім фториди, для синте¬ 
зу галогенорганічних, зокрема 
фторорганічних, сполук, перероб¬ 
ки ядерних матеріалів, СІГ8 — як 
енергійний окисник ракетного па¬ 
лива, ІС1 та ІС13 — в хім. аналізі 
й технології. 
Літ.: Фиалков Я. А. Межгалоиднме 
соединения. К., 1958; Николаев Н. С. 
[и др.]. Химия галоидньїх соединений 
фтора. М., 1968. Ю. Я. Фіалков. 
МІЖГАЛУЗЕВИХ ВИРОБ¬ 
НИЦТВ ПРОМИСЛОВІСТЬ — 
галузь машинобудування, що об’¬ 
єднує виробництво конструктивно 
однотипних і технологічно однорід¬ 
них деталей, вузлів і заготовок, 
які використовують головним чи¬ 
ном на маш.-буд. підприємствах. 
Формування галузей і підгалузей 
машинобудування тривалий час 
здійснювалося на основі предмет¬ 
ної спеціалізації маш.-буд. з-дів, 
які були підприємствами із замк¬ 
нутим технологічним циклом. Роз¬ 
виток по детальної (агрегатної) і 
технологічної спеціалізації спри¬ 
чинив виникнення спеціалізо¬ 
ваних підприємств по вироби, 
заготовок, деталей і вузлів для 
підприємств різних маш.-буд. га¬ 
лузей, зумовив формування М. в. 
п. Як самостійна галузь М. в. п. 
почала формуватися в СРСР 
1960—70. Осн. частина спеціалізо¬ 
ваних підприємств цієї галузі під¬ 
порядкована М-ву верстатобуд. і 
інструментальної пром-сті СРСР, 
на яке покладено координування 
всієї галузі країни. М. в. п. вироб¬ 
ляє (1978) продукцію понад 60 ви¬ 
дів, осн. з них є заготовки, деталі 
заг. застосування, вузли гідравліч¬ 
ного, пневматичного і мех. приво¬ 
дів, продукція і виконувані робо¬ 
ти допоміжних і обслуговуючих 
вироби, тощо. 
В УРСР питома вага продукції 
М. в. п. становить (1978) бл. 30% 
валової продукції машинобу¬ 
дування республіки. Продукцію 
міжгалузевого застосування вироб¬ 
ляють на численних підприємствах 
різних міністерств і відомств (в 
УРСР більше як на 4700 під¬ 
приємствах; 1977). Спеціалізація 
і концентрація вироби, продукції 
міжгалузевого застосування — 

один з осн. факторів тех. прогресу 
в машинобудуванні, підвищення 
його ефективності. Великі спеціа¬ 
лізовані підприємства М. в. п. 
в УРСР: Куп’янський ливарний 
з-д, централізовані ливарні з-ди в 
Одесі та Сумах, Київ, редукторний 
дослідно-показовий з-д, Харків., 
Львів., Запорізький і Вінницький 
інструментальні з-ди, Кременчуць¬ 
кий колісний з-д. Виробничі під¬ 
розділи по випуску продукції між¬ 
галузевого застосування входять 
до складу ряду великих маш.-буд. 
підприємств республіки — Харків, 
тракторного з-ду, Новокраматор- 
ського маш.-буд. з-ду, Вороши- 
ловгр. з-ду ім. Жовтневої револю¬ 
ції та ін. В. М. Паламарчук. 

МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ'ЯЗКИ — 
екон. взаємовідносини між галу¬ 
зями матеріального виробництва 
з приводу виробництва і розподілу 
продукції, що проявляються в по¬ 
токах матеріальних цінностей та 
послуг з одних галузей в інші. М. з. 
відображають усі стадії процесу 
відтворення - вироби., розподіл, 
обмін і споживання продукції як 
кожної окремої галузі, так і сусп. 
продукту в цілому. Високі темпи 
зростання соціалістичної економіки 
і тех. прогресу, поглиблення сусп. 
поділу праці дедалі більше поси¬ 
люють і розвивають ці зв’язки. 
Встановлення й постійне додержан¬ 
ня в умовах планового соціалі¬ 
стичного господарства досконалих 
М. з. забезпечують високі темпи 
економічного розвитку, досягнен¬ 
ня в інтересах суспільства найви¬ 
щих результатів при наймен¬ 
ших затратах. Характер М. з. 
зумовлюється розподілом продук¬ 
ції галузей нар. г-ва на потреби ви¬ 
робничого споживання (засоби ви¬ 
робництва) і потреби невиробничо¬ 
го споживання (предмети спожи¬ 
вання). Серед багатьох М. з. ма¬ 
теріального вироби, виділяються 
зв’язки поточного вироби, по 
предметах праці та виробничих 
послугах; по розширенню вироби, і 
заміщенню вибулих осн. фондів; 
по проміжній продукції, що йде на 
дальшу переробку в поточному ви¬ 
роби.; по продукції, що йде на кін¬ 
цеве споживання суспільства,— 
особисте й сусп., нагромадження, 
заміщення вибулих осн. фондів і 
експорт. В СРСР понад половини 
вироблюваної продукції йде на 
потреби поточного вироби. По га¬ 
лузях нар. г-ва питома вага про¬ 
дукції, що йде на дальшу перероб¬ 
ку, залежить від місця галузі в 
процесі розширеного відтворення. 
Від частки продукції галузі, що йде 
на поточне споживання, і від ефек¬ 
тивності використання її в нар. 
г-ві залежить ступінь впливу роз¬ 
витку М. з. на абс. обсяг і темпи 
зростання вироби, продукції. Між 
галузями нар. г-ва встановлюються 
як прямі безпосередні зв’язки, 
так і складна система ланцюгових 
М. з., опосередкованих через ви¬ 
роби. продукції ряду галузей. Об¬ 
лік прямих і посередніх зв’язків 
дає змогу підвищити точність у пла¬ 
нуванні розвитку галузей та в оцін¬ 
ці ефективності сусп. виробництва. 
Див. також Міжреспубліканські 
економічні зв’язки. 

Л. М. Шаблиста. 

МІЖГГРСЬКИЙ РАЙбН — у пн,- 
сх. частині Закарп. обл. УРСР. 

МІЖГІРСЬКИЙ 
РАЙОН 
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МІЖГІР’Я Утворений 1945. Площа 1,2 тис. 

км2. Нас. 50,1 тис. чол. (1980). 
У районі — 45 населених пунктів, 
підпорядкованих 3 селищним і 17 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— смт Міжгір'я. 
М. р. розташований у межах Кар¬ 
пат Українських. Корисні копа¬ 
лини: торф, андезит, пісковики. 
Джерела мінеральних вод. Річки — 
Ріка і Теребля. На тер. району — 
оз. Синевир, що є держ. заказни¬ 
ком. Грунти в осн. бурі лісові та 
гірсько-підзолисті. Ліси (бук, граб, 
осика, береза, смерека) займають 
77,0 тис. га. 
Найбільші промислові підприємст¬ 
ва району — міжгірські лісокомбі¬ 
нат, Майданський завод пласт¬ 
мас. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Міжгір’я). У сільсько¬ 
му господарстві району переважа¬ 
ють скотарство м’ясо-молочного 
напряму і вівчарство, картопляр¬ 
ство й вирощування кормових куль¬ 
тур. Площа с.-г. угідь 1979 стано¬ 
вила 26,3 тис. га, у т. ч. орні зем¬ 
лі — 5,9 тис. га. У М. р.— 11 кол¬ 
госпів, райсільгосптехніка. Авто- 
моб. шляхів — 224 км (усі з твер¬ 
дим покриттям). У районі — 54 
заг.-осв. і 2 муз. школи, мед. та 
профес.-тех. уч-ща; 41 лік. заклад, 
у т. ч. 6 лікарень; санаторій 
«Верховина» (Міжгір’я) та 2 тур¬ 
бази. 15 будинків культури, 34 клу¬ 
би, 49 кіноустановок, 53 б-ки, му¬ 
зей лісу і лісосплаву в урочищі 
«Чорна ріка». У с. Лісковці М. р. 
народився коломийкар І. Гурдзан. 
Серед архіт. пам’яток — дерев’яні 
церкви в селах Буковці, Ізках, 
Негровці, Репинному (всі 17 ст.). 
УМ. р. видається газ. «Радян¬ 
ська Верховина» (з 1946). 

М. П. Русняк. 

МІЖГІР’Я — селище міського ти 
пу Закарпатської області УРСР, 
райцентр, на р. Ріка (притока Ти¬ 
си), за 40 км від залізнич ст. 
Воловець. 8,6 тис. ж. (1980). 
Виникло бл. 13 ст. Перша писемна 
згадка про село (під назвою Во¬ 
лове) належить до 1415, коли воно 
було під владою угор. феодалів. 
У 1945 Волове в складі Закарп. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1947 — селище міського типу. В 
1953 село перейменовано на Між¬ 
гір’я. В селищі — лісокомбінат, 
молочний і цегельний заводи, між¬ 
колгоспна будівельна організація, 
райсільгосптехніка, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 7 заг.- 
осв. та музична школи, мед. і про¬ 
фес.-тех. училища; лікарня, са¬ 
наторій «Верховина», 2 турбази. 
Будинок культури, кінотеатр. 2 
бібліотеки. 
МІЖГОСПОДАРСЬКЕ земле¬ 
впорядкування — див. Зем¬ 
леустрій. 
міжгосподарське коопе¬ 
рування — одна з форм коопе¬ 
рації, що характеризується об’єд¬ 
нанням в певних межах матері¬ 
альних. трудових та фінанс. ре¬ 
сурсів окремих підприємств при 
збереженні госп. самостійності їх, 
утворенням міжгосп. підприємств, 
об’єднань, організацій тощо. М. к. 
— новий етап здійснення коопера¬ 
тивного плану В. /. Леніна в умо¬ 
вах розвинутого соціалізму, ре¬ 
зультат розвитку спеціалізації і 
концентрації виробництва, зумов¬ 
лених науково-технічним прогре¬ 

сом. М. к. підвищує рівень усу¬ 
спільнення виробництва, сприяє 
зближенню колгоспно-коопера¬ 
тивної власності і державної 
(загальнонародної) власності. Від¬ 
бувається процес кооперування 
колгоспів і радгоспів з підприєм¬ 
ствами переробної пром-сті, торг., 
транспортними підприємствами, 
підприємствами по тех. обслугову¬ 
ванню с. г. (див. Міжгосподарські 
підприємства і об'єднання). По¬ 
ступово виникають і розвиваються 
агропром. підприємства і об’єднан¬ 
ня, в яких вироби, с.-г. продукції 
органічно поєднується з пром. її 
переробкою при раціональній спе¬ 
ціалізації і кооперуванні с.-г. і 
пром. підприємств (див. Агропро¬ 
мислова інтеграція). Це створює 
умови для швидкого впроваджен¬ 
ня наук.-тех. прогресу, раціональ¬ 
ного використання усіх ресурсів, 
підвищення якості і зниження собі¬ 
вартості продукції, прискорення 
темпів розвитку вироби. М. к. 
сприяє дальшому розвитку і вдо¬ 
сконаленню сусп.-екон. відносин на 
селі, поглибленню сусп. поділу 
праці, посиленню планомірності 
ведення сусп. господарства. 

М. Д. Миронов. 
МІЖГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИ¬ 
ЄМСТВА І ОБ’ЄДНАННЯ — ви¬ 
робничі та обслуговуючі формуван¬ 
ня нового типу в умовах розвинуто¬ 
го міжгосподарського кооперуван¬ 
ня; форма організації і управління 
с.-г. виробництвом. М. п. і о. ство¬ 
рюють колгоспи, радгоспи, ін. 
держ., кооп. і громад, підприємст¬ 
ва та орг-ції для збільшення ви¬ 
роби. продукції, дальшого підви¬ 
щення продуктивності праці, 
ефективності вироби., кращого ви¬ 
користання виробничих ресурсів і 
можливостей на основі розвитку 
спеціалізації і концентрації вироб¬ 
ництва. Створюються шляхом доб¬ 
ровільного об’єднання г-вами-учас- 
никами частини своїх фінанс., 
матеріальних і трудових ресурсів. 
Міжгосп. підприємства, як пра¬ 
вило, спеціалізуються на одному 
виді виробничої або обслуговую¬ 
чої діяльності, зокрема на вироби, 
м’яса великої рогатої худоби, сви¬ 
ней, продукції птахівництва, вів¬ 
чарства, овочів, плодів, винограду, 
кормів, насінництві, веденні пле¬ 
мінної справи, зберіганні й пере¬ 
робці с.-г. продукції, проведенні 
буд. і меліоративних робіт, вироби, 
буд. матеріалів, здійсненні ін. 
виробничої госп. діяльності. При 
цьому кооперація поширюється ли¬ 
ше на той вид діяльності госпо- 
дарств-учасників, яка розвивається 

на міжгосп. основі. Господарства- 
учасники мають одну або різну 
відомчу підпорядкованість. 
Виробничі об’єднання формуються 
за галузевим принципом (на базі 
спеціалізованих на певному виді 
продукції г-в у межах району, 
області або республіки). 
При цьому всі підприємства і 
об’єднання зберігають госп. само¬ 
стійність і права юридичної особи, 
мають одну відомчу підпорядкова¬ 
ність. 
Щодо них виробниче об’єднання 
виконує функції вищестоящого ор¬ 
гану з відповідними правами з пи¬ 
тань планування, управління, ма- 
теріально-тех. забезпечення тощо. 
Міжгосп. підприємства створю¬ 
ються за постановою зборів упов¬ 
новажених представників заінте¬ 
ресованих г-в і підприємств, вироб¬ 
ничі об’єднання — за рішенням 
облвиконкомів, союзних або респ. 
м-в і відомств, Ради Міністрів 
республіки (залежно від складу і 
відомчого підпорядкування під¬ 
приємств і організацій, що вклю¬ 
чаються в об’єднання). М. п. і о. 
мають статут, самостійний баланс, 
печатку і є юрид. особою. 
Діяльність М. п. і о. регулюється 
відповідно Загальним положенням 
про міжгосп. підприємство (орг- 
цію) в с. г., затвердженим 1977 по¬ 
становою Ради Міністрів СРСР, 
Положенням про міжгосп. під¬ 
приємства і орг-ції за видами ді¬ 
яльності, затвердженим 1977 Ра¬ 
дою Міністрів УРСР, Положенням 
про виробниче об’єднання в с. г., 
затвердженим 1978 Радою Мініст¬ 
рів СРСР. Інколи міжгосп. об’єд¬ 
наннями називають міжгосп. під¬ 
приємства разом з г-вами-учасни¬ 
ками. Однак такі формування не 
мають самостійного балансу і во¬ 
ни не є юридичною особою. Взаємо¬ 
відносини між цими учасниками 
кооперованого вироби, регулюють¬ 
ся Положенням про міжгосп. під¬ 
приємство. На початок 1979 в 
УРСР діяло понад 3400 міжгосп. 
підприємств і орг-цій, у т. ч. 935 
міжгосп. с.-г. підприємств. Див. та¬ 
кож Агропромислова інтеграція. 

_ П. В. Щепієнко. 
МІЖЗОРЯНЕ ПОГЛИНАННЯ — 
ослаблення та зміна спектрального 
складу випромінювання зір у між¬ 
зоряному середовищі. Спричиню¬ 
ється власне поглинанням, розсіян¬ 
ням та дифракцією світла на част¬ 
ках пилу з діаметрами 10“4 — 10“5 
см, сконцентрованих у хмарах, 
діаметри яких 5—40 пк. Висновок 
про існування М. п. вперше зробив 
В. Я. Струве 1847. Величину М. п. 
вперше обгрунтовано оцінив амер. 
астроном Р. Трюмплер 1930. Погли¬ 
наючі хмари сконцентровані у від¬ 
носно тонкому (до 300 пк) шарі 
поблизу площини екватора галак¬ 
тики. Серед, густина космічного 
пилу в цьому шарі ~10-26 г/см3. 
Поза шаром простір практично про¬ 
зорий. Вважають, що джерело 
часток — деякі зорі на пізніх ста¬ 
діях їхньої еволюції. Хмари вики¬ 
нутих ними часток осідають в на¬ 
прямі площини екватора галакти¬ 
ки під дією тяжіння. Крім непе¬ 
рервного, існує спектральне погли¬ 
нання, яке зумовлене вільними ато¬ 
мами та молекулами і проявляєть¬ 
ся в спектрах далеких зір лініями 
міжзоряного походження, що нале- 



жать кальцію та ін. елементам. 
Літ.: Астрономія. К., 1976; Гринберг 
М. Межзвездная пьіль. Пер. с англ. 
М., 1970; Бок Б., Бон П. Млечньїй 
путь. Пер. с англ. М., 1978. 

В. І. Ворошшюв. 

МІЖЗОРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ — 
матеріальне середовище, що за¬ 
повнює простір між зорями, які 
належать одній галактиці. Побли¬ 
зу меж галактик воно переходить 
у міжгалактичне середовище, по¬ 
близу зір — у міжпланетне середо¬ 
вище. М. с. складається з міжзо¬ 
ряних пилу та газу, космічного про¬ 
міння, міжзоряного магн. поля та 
квантів електромагн. випроміню¬ 
вання. Міжзоряні пил та газ є в 
галактиках всіх типів, крім еліп¬ 
тичних. Вони скупчені в екваторі¬ 
альних площинах галактик та по¬ 
близу них. Пил спричинює міжзо¬ 
ряне поглинання і почервоніння 
світла зір. Він становить бл. 0,15% 
маси Галактики. Газ у нашій Га 
лактиці містить 90% водню, бл. 
10% гелію, а також невелику кіль¬ 
кість СО, СМ і складніших моле¬ 
кул, аж до органічних. Водень міс¬ 
титься у шарі змінної товщини від 
кількох сотень (в центральних 
областях) до кількох тисяч парсек 
(за межами видимої структури). 
Магн. поле М. с. у 105 раз слабкіше 
земного, але його заг. енергія по¬ 
рівнянна з енергією косміч. проме¬ 
нів. Воно орієнтує несиметричні пи¬ 
лові частки, зумовлюючи поляри 
зацію світла зір. Електромагн. ви¬ 
промінювання спостерігається від 
радіо- до гамма-діапазону. Випро¬ 
мінювання в радіодіапазоні пов’я¬ 
зане з міжзоряним газом, оптичне і 
ультрафіолетове — з зорями, рент¬ 
генівське і гамма-випромінювання 
— з галактичними і частково поза¬ 
галактичними джерелами. Між зо¬ 
рями і М. с. в Галактиці безперерв¬ 
но відбувається обмін речовиною. 
Зорі викидають речовину на всіх 
стадіях еволюції, особливо при ка¬ 
тастрофах (див., напр., Наднові 
зорі. Нові зорі). А в щільних газо¬ 
пилових комплексах утворюються 
молоді зорі. В процесі цього обмі¬ 
ну водень поступово вичерпується 
і М. с. збагачується важкими еле¬ 
ментами. 
Літ.: Каплан С. А. Межзвездная сре- 
да и происхожденне звезд. М., 1977; 
Каплан С. А., Пикельнер С. Б. Физи- 
ка межзвездной средьі. М., 1979. 

В. І. Вороишлов. 

МІЖКЛІТИННА РЕЧОВИНА — 
1) У рослин — аморфна плас¬ 
тична колоїдна речовина, що ніби 
склеює оболонки сусідніх клітин. 
Складається переважно з пектино¬ 
вих речовин, а у здерев’янілих 
тканинах — з лігніну. Під час 
мацерації М. р. розчинюється. 
2) У тварин і людини — 
складова частина різних видів 
сполучної тканини, що складаєть¬ 
ся з колагенових волокон, еластич¬ 
них волокон, ретикулярних та ін. 
волокон, а також з аморфної, т. з. 
основної, речовини, яка містить 
велику кількість мукополісахари- 
дів і тканинної рідини. М. р. 
виконує в організмі опорну, або 
механічну, метаболічну (див. Ме 
таболізм) та ін. функції. 
МІЖКЛІТИННА РІДИНА — рі¬ 
дина, що заповнює міжклітинні 
простори в тканинах, органах тва¬ 
рин і людини; те саме, що й тка¬ 
нинна рідина. 

МІЖКЛІТИННИКИ — порожни¬ 
ни між клітинами в тканинах рос¬ 
лин, заповнені повітрям, смолами, 
ефірними оліями, слизом тощо. М. 
характерні для всіх тканин рос¬ 
лин, крім покривної і механічної. 
За способом утворення М. поді¬ 
ляють на схізогенні (вини¬ 
кають внаслідок роз’єднання клі¬ 
тин), рексигенні (утворю 
ються в результаті розриву і від¬ 
мирання клітин) і л і з и г е н н і 
(виникають внаслідок розчинення 
оболонок групи клітин). М. мо¬ 
жуть з’єднуватися один з одним в 
міжклітинні ходи і канали (напр., 
повітроносні канали водяних рос¬ 
лин, смоляні ходи хвойних, сек¬ 
реторні канали складноцвітих і 
зонтичних). Коли М. багато, ткани¬ 
на набуває білого кольору (напр., 
білі пелюстки у квіток), а якщо во¬ 
ни ще й великі — стає нещільною 
(напр., аеренхіма). 
МІЖКОЛГОСПНА ВЛАСНІСТЬ 
— різновид колгоспно-кооператив¬ 
ної власності, яка. виникає в проце¬ 
сі розвитку колгоспного виробницт¬ 
ва. Матеріальною основою М. в. є 
кошти і засоби виробництва ряду 
колективних г-в, її суб’єктами ви¬ 
ступають різні об’єднання колгос¬ 
пів нерідко в масштабі району, 
області, республіки. М. в. форму¬ 
ється в допоміжних та в осн. галу¬ 
зях с. г., особливо широко вона 
охоплює буд-во, вироби, буд. мате¬ 
ріалів, переробку с.-г. продукції та 
ін. Характерною рисою М. в. є те, 
що її об’єкти створюються на пайо¬ 
вих засадах, окремі г-ва можуть 
бути пайовиками кількох міжколг. 
об’єднань. Соціально-екон. при¬ 
значення М. в. полягає у зміцненні 
колг. власності шляхом дальшого 
усуспільнення засобів вироби, і 
праці, в розвитку продуктивних 
сил, що сприяє підвищенню ефек¬ 
тивності с.-г. вироби., у створенні 
умов для перетворення с.-г. праці 
на різновид індустріальної, в даль¬ 
шому зближенні колг. власності з 
загальнонародною, культур.-побу¬ 
тових умов життя села і міста, 
в усуненні сезонності праці. 

В. К. Логвиненко. 
МІЖКОЛГОСПНІ ФОНДИ — 
кошти і матеріальні засоби кіль¬ 
кох колгоспів, об’єднані на пайо¬ 
вих засадах для організації між¬ 
колгоспних виробничих, буд. та ін. 
підприємств; є суспільною міжкол¬ 
госпною власністю. Відповідно до 
затвердженого (1977) постановою 
Ради Міністрів СРСР Заг. поло¬ 
ження про міжгосп. підприємство 
в сільс. г-ві М. ф. створюють за 
рахунок пайових внесків окремих 
колгоспів, відрахувань від при¬ 
бутку, одержаного внаслідок ви- 
робничо-госп. діяльності міжколг. 
підприємства, і амортизаційних 
відрахувань. Для пайових внесків 
на буд-во і тех. вдосконалення ви¬ 
робничої бази, на буд-во культур.- 
побутових об’єктів колгоспи вико¬ 
ристовують також кредити Держ¬ 
банку СРСР і Будбанку СРСР. З 
формуванням міжгосподарських 
підприємств і об'єднань виникли 
такі М. ф.: статутний фонд, 
фонд розвитку, фонд матеріаль¬ 
ного заохочення і житл. буд-ва, со¬ 
ціально-культур. заходів. Залежно 
від характеру об’єднання його 
основу становлять фонди виробни¬ 
чі або фонди невиробничі, або ті й 

ін. у відповідній структурі. Ство¬ 
рення М. ф. має велике значення 
для дальшого поглиблення спеціа¬ 
лізації і підвищення рівня усу¬ 
спільнення колг. виробництва, кон¬ 
центрації с. г., зростання його 
екон. ефективності. 

Ю. В. Ніколенко. 
МІЖЛЬОДОВИКОВІ ЕПОХИ — 
проміжки часу між епохами зледе¬ 
нінь в геол. історії Землі. Характе¬ 
ризувалися відносно теплим клі¬ 
матом і зникненням льодовикового 
покриву. За альпійською схемою 
зледенінь у плейстоцені (див. Плей- 
стоценова епоха і плейстоцено- 
вий відділ) виділяють п’ять льо¬ 
довикових епох: дунайську, понц- 
ську, міндельську, рісську (див. 
Дніпровське зледеніння) і вюрм- 
ську епоху. Відповідно до них ви¬ 
діляють чотири М. е.: дунайсько- 
понцську, понц-міндельську, мін- 
дель-рісську і рісс-вюрмську. Див. 
також Льодовиковий період, Зле¬ 
денінь епохи. 
МІЖМІСЬКЙЙ КАБЕЛЬ ЗВ’ЯЗ¬ 
КУ — кабель, по якому підтриму¬ 
ється зв’язок між містами або ін. 
великими населеними пунктами на 
території однієї або різних країн. 
Міжміськими є коаксіальні кабелі, 
симетричні кабелі й економічніші 
— комбіновані. По одному між¬ 
міському коаксіальному кабелю, 
що складається найчастіше з 4 
коаксіальних пар (їх може бути 
також 2 або 8), можна одночасно 
передавати 3600 телеф. розмов. 
Ним користуються й для одночас¬ 
ної трансляції телевізійних програм 
(по будь-яких 2 коаксіальних па¬ 
рах) і 1800 телеф. розмов. Міжмі¬ 
ські симетричні кабелі склада¬ 
ються з 2, 8 або 14 (іноді більше) 
пар жил. В кожній такій парі жил 
двох кабелів (передавального і 
приймального) зосереджують зви¬ 
чайно 60—120 незалежних каналів 
зв’язку. М. к. з. прокладають під 
землею, під водою або підвішу¬ 
ють; на більшості ділянок він ви¬ 
сокочастотний, що дає змогу вико¬ 
ристовувати багатоканальний зв’я¬ 
зок, на деяких — низькочастотний. 
В Росії перший М. к. з. прокладено 
(між Петербургом і Кронштадтом) 
1914. На Україні зв’язок по кабелю 
такого типу почався 1930 через за¬ 
току Сиваш. П. М. Лахно. 
МІЖМОЛЕКУЛЯРНА ВЗАЄМО- 
ДГЯ — взаємодія між електрично 
нейтральними молекулами або ато¬ 
мами] зумовлює існування рідин і 
мол. кристалів, визначає відмін¬ 
ності між реальними і ідеальним 
газами і проявляється в різноманіт¬ 
них фіз. явищах. Існування М. в. 
вперше врахував 1873 Я. Д. Ван 
дер Ваальс при поясненні власти¬ 
востей реальних газів. М. в. зале¬ 
жить від віддалі між молекулами г 
і проявляється при г < 10“9 м. 
Вона має електромагн. і квантову 
природу і складається з сил при¬ 
тягування та відштовхування. Се¬ 
ред сил притягування роз¬ 
різняють: орієнтаційні, які діють 
між двома полярними молекулами, 
тобто такими, що мають дипольні 
моменти (див. Диполь електрич¬ 
ний); індукційні, що виникають 
між полярною і неполярною моле¬ 
кулами за рахунок того, що в остан¬ 
ньої під дією електр. поля першої 
наводиться дипольний момент; дис¬ 
персійні, які виникають між двома 
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неполярними молекулами і зумов¬ 
лені флуктуаціями електронної 
густини однієї з молекул, що приз¬ 
водить до появи у неї миттєвого 
дипольного моменту, який в свою 
чергу індукує дипольний момент 
в ін. молекулі. Сили притягування 
/пр обернено пропорційні г1. Сили 
вл дштовхування діють 
між молекулами на дуже малих 
віддалях і виникають при стиканні 
електронних оболонок атомів, що 
входять до складу молекул. Вони 
більш короткодіючі, ніж сили при¬ 
тягування, і спадають при збіль¬ 
шенні віддалі за законом /„ш ~г_\ 
де п ^ 13. М. в., як правило, опи¬ 
сується потенціальною енергією 
взаємодії V (г) — т. з. потенціалом 
взаємодії. Сила взаємодії при 

йЩґ) 
цьому визначається як і — — ЦГ~- 

Розрахувати такий потенціал при 
величезній кількості пар взаємоді¬ 
ючих молекул практично немож¬ 
ливо. Не вдається й експеримен¬ 
тально виміряти силу взаємодії на 
міжмол. віддалях. Тому звичайно 
вираз для V (г) підбирають емпі¬ 
рично так, щоб проведені з його 
допомогою розрахунки різних ха¬ 
рактеристик речовини узгоджува¬ 
лись з експериментом. 
Літ.: Сивухин Д. В. Общий курс фи- 
зики, т. 2. М., 1975; Зткинс П. Кван¬ 
ти. Пер. с англ. М., 1977. 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИ 
КЛАДАЧГВ РОСГЙСЬКОЇ мОви 
ТА ЛІТЕРАТУРИ (МАВРМЛ). 
Сприяє вивченню рос. мови й л-ри 
за межами СРСР, удосконалюван¬ 
ню методів викладання їх, під¬ 
вищенню кваліфікації викладачів. 
Створено асоціацію 1967. З 1975 
має статус «С» (консультативні 
взаємовідносини) ЮНЕСКО. На 
1 січня 1981 мала 143 колективні 
члени (переважно нац. об’єднання 
викладачів рос. мови та л-ри), 
які представляють інтереси 80 тис. 
русистів у 56 країнах. Асоціація 
координує наук, дослідження й 
упорядковує навч. роботу, органі¬ 
зовує обмін досвідом, проводить 
міжнар. зустрічі, конгреси (1969 — 
у Москві, 1973 — у Варні, 1976 — 
у Варшаві, 1979 — у Берліні), 
тематичні конференції, симпозіуми 
тощо, наради редакторів нац. жур¬ 
налів з русистики. Має друкова¬ 
ний орган — журнал «Русский 
язьік за рубежом». Найвищі орга¬ 
ни — Генеральна асамблея (скли¬ 
кається раз на 3 роки). Виконав¬ 
ча рада та її бюро. 
Асоціація щороку присуджує ме¬ 
даль імені О.С. Пушкіна за успіхи 
в поширенні російської мови й 
літератури в світі. 

^ В. Г. Костомаров. 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
економГстів СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА (МАЕСГ) — 
міжнар. товариство для вивчення 
екон. проблем с. г. Засн. 1929. До 
1964 наз. Міжнар. конференцією 
економістів-аграрників. Осн. зав¬ 
дання — сприяти розвиткові нау¬ 
ки про економіку с. г., раціональ¬ 
ній організації с.-г. вироби., поліп¬ 
шенню екон. й соціального стано¬ 
вища зайнятих у с. г. Налічувала 
(на кін. 1978) 2500 членів з 85 
країн, в т. ч. з соціалістичних 
країн —ПНР, СРВ, СРР, СФРЮ, 
УНР, ЧССР. З 1955 в роботі т-ва 
беруть участь економісти-аграрни- 

ки СРСР. Керівні органи асоціа¬ 
ції — Конференція, що збирається 
один раз на 3 роки, Генеральна 
асамблея, Рада, до складу якої 
входять уповноважені представ¬ 
ники від нац. або регіональної гру¬ 
пи, в які об’єднуються члени 
МАЕСГ, і Виконавчий к-т. Прези¬ 
дент Ради, віце-президент і секре- 
тар-скарбник разом з головами 
груп утворюють Виконавчий комі¬ 
тет. Штаб-квартира МАЕСГ міс¬ 
титься у Вашінгтоні. 

А. М. Тищенко. 

МІЖНАР ОД НА АСОЦІАЦІЯ 
ЕКОНОМГЧНИХ НАУК (МАЕН) 
— об’єднання національних асо¬ 
ціацій економістів. Засновано 
1949 в Парижі за ініціативою 
ЮНЕСКО. В складі об’єднання 
(1979) — 42 нац. асоціації, в т. ч. 
соціалістичних країн: НРБ, ПНР, 
СРР, СРСР (з 1956), УНР, ЧССР, 
СФРЮ. 
Основна мета МАЕН — сприяти 
поширенню економіч. знань і по¬ 
силенню особистих контактів між 
ученими-економістами шляхом про¬ 
ведення дискусій, наук, конфе 
ренцій, видання довідників тощо. 
Керівні органи — Рада, сесії якої 
скликаються один раз на три роки, 
і Виконавчий к-т. Штаб-квартира 
МАЕН — у Парижі. 

А. М. Тищенко. 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПО 
ВЙВЧЕННЮ І ПОШИРЕННЮ 
СЛОВЕНСЬКИХ КУЛЬТУР. 
Засн. 1976 з метою всебічного комп¬ 
лексного вивчення слов’ян, куль- 
тур і поширення відомостей про 
них у світі. Сприяє зміцненню спів¬ 
робітництва вчених ' наук, уста¬ 
нов слов’янських і неслов’янських 
країн у відповідності з програмою 
проекту ЮНЕСКО «Вивчення 
слов’янських культур». Склада¬ 
ється з представників нац. чи ре¬ 
гіональних комітетів і установ по 
вивченню слов’ян, культур кра¬ 
їн — членів ЮНЕСКО. Органами 
Асоціації є Асамблея (найвищий 
орган), що збирається не рідше 
одного разу на чотири роки. Рада 
Асоціації та Бюро. Асоціація має 
дві штаб-квартири — у місті пере¬ 
бування президента і в Парижі — 
по місцю штаб-квартири ЮНЕСКО. 
На першій установчій Асамблеї 
Асоціації Президентом її було 
обрано рад. славіста чл.-кор. АН 
СРСР Д. Ф. Маркова. Інтереси 
укр. славістів в Асоціації пред¬ 
ставляє Комітет по реалізації про¬ 
екту ЮНЕСКО «Вивчення слов’ян¬ 
ських культур» при АН УРСР, очо¬ 
люваний чл.-кор. АН УРСР Г. Д. 
Вервесом. 
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПО¬ 
ЛІТИЧНИХ НАУК (МАПН) — 
неурядова наук, орг-ція, створена 
1949. Входить до складу Міжна¬ 
родної ради соціальних наук 
ЮНЕСКО. Осн. завданням МАПН 
є сприяння розвиткові політ, наук, 
яке здійснюється шляхом вста¬ 
новлення контактів між відповід¬ 
ними асоціаціями, інститутами та 
університетами, дослідниками і 
викладачами різних країн, подан¬ 
ня допомоги у створенні й діяльно¬ 
сті національних асоціацій політич¬ 
них наук, організації наук, кон¬ 
ференцій і колоквіумів, стимулю¬ 
вання наук, досліджень у між¬ 
нар. масштабі. Утворення асо¬ 
ціації відбило об’єктивний факт 

інтенсивного розвитку політ, наук 
(див. Політологія), зумовлений 
розширенням участі нар. мас у 
політ, житті під впливом перемоги 
над фашизмом у 2-й світовій вій¬ 
ні та краху колоніальної системи 
імперіалізму. 
До складу МАПН входять (1979) 
37 колективних членів — нац. ’ 
регіональних асоціацій політ, наук, 
110 асоційованих членів — наук.- 
дослідних і учбових центрів, б-к, 
1000 індивідуальних членів більш 
як з 60 країн світу. З соціаліс¬ 
тки. країн колективними членами 
МАПН є нац. асоціації політ, наук 
Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, 
СРСР, Угорщини, Чехословаччини, 
Югославії. Для розгляду актуаль¬ 
них проблем політ, наук сучас. 
світу раз на 3 роки скликаються 
всесвітні конгреси МАПН. Черго¬ 
вий (11-й) відбувся в серпні 1979 в 
Москві. Це — перший конгрес, що 
проводився в соціалістичній краї¬ 
ні. Він був найбільш представ¬ 
ницький (брали участь понад 1500 
делегатів з 60 країн світу). 
Конгрес розглянув такі проблеми: 
політика миру, політика розвитку і 
зміна систем, нагромадження по¬ 
літ. знань з 1949. Керівними орга¬ 
нами Асоціації є: Рада МАПН, 
яка складається з представників, 
призначуваних її колективними 
членами; президент МАПН і Ви¬ 
конком, які обираються Радою раз 
на три роки. У серпні 1979 віце- 
президентом МАПН знову обрано 
президента Радянської асоціації 
політ, наук Г. X. Шахназарова. 
МАПН видає свій журнал та бю¬ 
летень. Секретаріат МАПН місти¬ 
ться в Оттаві (Канада). 

Б. М. Бабій. 

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
РОЗВИТКУ (МАР) — міжурядо¬ 
ва спеціалізована установа ООН. 
Засн. 1960 як філіал Міжнародно¬ 
го банку реконструкції і розвитку 
(МБРР). Надає кредити і позики 
країнам, що розвиваються, на 
більш пільгових умовах, ніж 
МБРР. На 30.VI 1979 членами 
МАР була 121 д-ва. СРСР не вхо¬ 
дить до МАР. Найвищий орган — 
Рада керівників, є Директорат — 
постійно діючий виконавчий орган. 
Функції президента МАР виконує 
президент МБРР. Місцеперебу¬ 
вання МАР — Вашінгтон. 
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
СУДНОВЛАСНИКІВ (МАС) 
— міжнародна координуюча ор¬ 
ганізація соціалістичних країн. 
Створена 27.VI 1970 на основі 
угоди між представниками паро¬ 
плавств НРБ, НДР, ПНР, СРСР 
УНР, ЧССР і СФРЮ. До складу 
МАС (1972) увійшло пароплавство 
Республіки Куба та національна 
асоціація судновласників Індії 
(1974). 
Осн. завдання: розширяти співро¬ 
бітництво судноплавних підпри¬ 
ємств, сприяти їхнім діловим кон¬ 
тактам з міжнар. орг-ціями, забез¬ 
печувати інтереси учасників МАС 
в міжнар. мор. судноплавстві з 
тех., експлуатаційних і юрид. про¬ 
блем. Найвищий орган— Заг. збори 
у складі уповноважених представ¬ 
ників усіх країн — членів асоціа¬ 
ції. Постійний керівний орган — 
Рада асоціації. Секретаріат асо¬ 
ціації очолює генеральний секре¬ 
тар — представник СРСР. Пре- 
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зидент МАС — представник ПНР. 
Місцеперебування МАС — м. Гди- 
ня (ПНР). С. І. Соколенко. 
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 
ЮРЙСТІВ - ДЕМОКРАТІВ 
(МАЮД) — прогресивна неурядо¬ 
ва організація юристів світу. За¬ 
снована на Міжнар. конференції 
юристів-демократів у Парижі, 
скликаній у жовтні 1946 за ініціа¬ 
тивою франц. юристів — учасни¬ 
ків Руху Опору. Асоціація, 
відповідно до статуту (діє в 
редакції 1956), бореться за дотри¬ 
мання міжнар. законності, проти 
свавілля й насильства у міжнар. 
відносинах, за захист і розвиток 
демократичних прав і свобод, за 
мир і міжнар. безпеку тощо. До 
складу МАЮД на правах її нац. 
секцій входять організації юристів 
понад 80 країн (1979), у т. ч. СРСР. 
В МАЮД є й індивідуальне член¬ 
ство. Найвищим органом МАЮД 
є конгрес, що скликається її ви¬ 
конавчим органом (Бюро) не рідше 
як раз на 3 роки. МАЮД має 
консультативний статус при 
Економічній і соціальній раді 
ООН і ЮНЕСКО. Видає журнал 
< Огляд сучасного права» англійсь¬ 
кою і французькою мовами. 
Штаб-квартира МАЮД — у Брюс¬ 
селі (Бельгія). 
МІЖНАРОДНА АСТРОНАВ 
ТЙЧНА ФЕДЕРАЦІЯ (МАФ) — 
міжнар. наукова орг ція, створена 
1950 в Парижі. МАФ сприяє роз¬ 
виткові космонавтики в мирних 
цілях, заохоченню, стимулюванню, 
розвиткові інтересу громадськості 
до неї, співробітництву з відповід¬ 
ними міжнар. орг-ціями в усіх 
галузях, що мають відношення до 
космонавтики. Заг. керівництво 

.МАФ здійснює Ген. асамблея, яка 
збирається щороку під час конгре¬ 
су МАФ. Поточною діяльністю 
керує бюро. МАФ створила кіль¬ 
ка комітетів і комісій (з біоастро- 
навтики, документації, питань осві¬ 
ти та ін.), які організовують сим¬ 
позіуми. В 1960 створено Міжнар. 
астронавтичну академію та Між¬ 
нар. ін-т космічного права. Впер¬ 
ше рад. вчені взяли участь у 6-му 
конгресі МАФ 1955, АН СРСР — 
член МАФ з 1956. В 1959—62 пре¬ 
зидентом МАФ був Л. І. Сєдов. 
МАФ видає журнал <Відомості 
астронавтики» (англ. мовою). 

В. Г. Денисов. 

МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА — 
система багатосторонніх заходів, 
що гарантує державам усіх конти¬ 
нентів міжнародний мир на основі 
поважання суверенітету, непо¬ 
рушності кордонів і територіальної 
цілісності, відмови від застосуван¬ 
ня сили або погрози силою, мир¬ 
ного розв’язання міжнар. спорів, 
невтручання у внутр. справи. 
Марксистсько-ленінське розумін¬ 
ня М. 6. випливає з концепції де¬ 
мократичного, справедливого миру, 
що виключає війну з життя люд¬ 
ства. Ця концепція невіддільна 
від визнання права кожного наро¬ 
ду самостійно вирішувати питання 
свого соціально-екон. устрою. Осн. 
положення по створенню М. 6. 
Рад. д-ва виклала в своєму першо¬ 
му законодавчому акті — ленін¬ 
ському Декреті про мир, у прин¬ 
ципах своєї зовн. політики — про¬ 
летарського інтернаціоналізму, 
мирного співіснування держав з 

протилежним суспільним ладом. 
Після 2-ї світової війни 1939—45 
внаслідок докорінних змін у спів¬ 
відношенні сил на світовій арені 
на користь соціалізму, зміцнення 
міжнар. позицій СРСР і всієї 
соціалістичної співдружності, її 
впливу на світові справи склалися 
реальні передумови для усунення 
загрози світової війни, отримання 
гонки озброєнь, зокрема ядерних, 
яку розв’язав імперіалізм, створи¬ 
лися умови для переходу від кон¬ 
фронтації до розрядки міжнар. 
напруженості. На гарантування 
М. 6. спрямовані зусилля дипло¬ 
матії СРСР та ін. соціалістичних 
країн, їхні численні пропозиції в 
галузі зовнішньополіт. відносин. 
Справі М. 6. служать договори 
міжнародні, укладені між двома 
або більше д-вами чи ін. суб’єкта¬ 
ми міжнародного права, що покли¬ 
кані врегулювати існуючі пробле¬ 
ми і питання шляхом встановлення 
взаємних прав і обов’язків, сприяти 
створенню М. 6. Саме такий під¬ 
хід СРСР визначив зміст ряду 
радянсько-американських доку¬ 
ментів (1972—79), радянсько- 
французьких документів (1966— 
79), Радянського Союзу — ФРН 
документів (1970—80), радянсько- 
англійських документів (1975 і 
1977) та ін. угод, укладених з 
провідними капіталістичними кра¬ 
їнами. Важливим компонентом сис¬ 
теми М. 6., розвитку співробіт¬ 
ництва в політ., екон. та ін. галу¬ 
зях міжнар. життя є створення 
системи колективної безпеки, що 
гарантувала 6 мир народам окре¬ 
мих континентів. СРСР, ін. соціа¬ 
лістичні країни не раз вносили 
пропозиції про створення європей¬ 
ської безпеки. Це відображено в 
документах Політичного консуль¬ 
тативного комітету держав — учас¬ 
ниць Організації Варшавського До¬ 
говору, зокрема в Деклараціях 
1966, 1978 (див. Декларація дер¬ 
жав — учасниць Варшавського до¬ 
говору 1978), 1980. Усуненню за¬ 
грози воєнних конфліктів на конти¬ 
ненті і налагодженню взаємовигід¬ 
них відносин д-в служить Заключ¬ 
ний акт Наради з питань безпеки і 
співробітництва в Європі 1975. 
СРСР виступив ініціатором систе¬ 
ми міждерж. заходів з метою ство¬ 
рення азіатської безпеки. На га¬ 
рантування М. 6. спрямовані Дек¬ 
ларація про оголошення Африки 
без'ядерною зоною, Московський 
договір 1963, Договір про нероз- 
повсюдження ядерної зброї 1968, 
Договір про космос 1967, ряд Дек¬ 
ларацій ООН та ін. міжнар. доку¬ 
менти, прийняті на пропозицію 
Рад. Союзу й ін. соціалістичних 
країн. Активну участь у справі 
досягнення М. б. разом з СРСР бе¬ 
ре Укр. РСР (див. Договори між¬ 
народні Української РСР). На 
основі марксистсько-ленінського 
аналізу сучас. міжнар. відносин 
XXIV з’їзд КПРС висунув Програ¬ 
му миру, спрямовану на гаранту¬ 
вання людству М. 6. З метою даль¬ 
шого зміцнення М. 6. комплекс 
зовнішньополіт. завдань СРСР, 
що є органічним продовженням 
і розвитком Програми миру, 
розробили XXV і XXVI з’їзди 
КПРС. Благородна мета політики 
Рад. Союзу, спрямована на ство¬ 
рення системи М. 6., знайшла ши 

роке розуміння і підтримку все¬ 
світнього Руху прихильників миру, 
очоленого міжнар. робітн. класом і 
його авангардом — марксистсько- 
ленінськими робітн. і комуністич¬ 
ними партіями, всіх миролюбних, 
прогресивних сил на земній кулі. 

. А. В. Кудрицький. 
МІЖНАРОДНА ДЕМОКРАТИЧ¬ 
НА ФЕДЕРАЦІЯ ЖІНОК 
(МДФЖ)— масова міжнар. демок¬ 
ратична організація. Об’єднує жі¬ 
нок незалежно від раси, національ¬ 
ності, релігійних і політ, переко¬ 
нань для спільної боротьби в ім’я 
забезпечення миру, демократії і не¬ 
залежності народів, для захисту і 
завоювання прав громадянок, ма¬ 
терів, трудящих, охорони дітей. 
Створена 1945 на Міжнар. жіно¬ 
чому конгресі в Парижі. МДФЖ 
1979 об’єднувала 129 нац. орг-цій 
114 країн світу, в т. ч. і Радянсь¬ 
кого Союзу, який представлений у 
МДФЖ Комітетом радянських 
жінок. 
Найвищий керівний орган МДФЖ 
— Конгрес (див. табл.). В пері¬ 
од між конгресами керівництво 
МДФЖ здійснюють Рада і Бюро; 
робочий орган — Секретаріат. Фе¬ 
дерація разом з ін. міжнар. орга¬ 
нізаціями провела, зокрема, Все¬ 
світній конгрес матерів (1955), 
Всесвітню конференцію трудящих 
жінок (1956), зустрічі жінок Євро¬ 
пи за мир і роззброєння (1960, 
1962), Всесвітній конгрес з проблем 
дітей (1966), консультативну зуст¬ 
річ жіночих орг-цій Європи з європ. 
безпеки і співробітництва (1970), 
ряд регіональних семінарів в Азії, 
Африці і Лат. Америці, присвя¬ 
чених становищу жінок і ролі їх у 
суспільстві, ліквідації неписьмен¬ 
ності, охороні здоров’я матері і ди¬ 
тини. В 1975 МДФЖ була одним 
з організаторів проведення в Бер¬ 
ліні Всесвітнього конгресу, при¬ 
свяченого Міжнар. року жінки. 
В 1977 брала участь у Всесвіт, 
форумі миролюбних сил у Москві. 
МДФЖ веде активну боротьбу за 
мир і роззброєння. У зв’язку з 
30-річчям Всесвітня Рада Миру на¬ 
городила МДФЖ < Золотою медал¬ 
лю миру» ім. Ф. Жоліо-Кюрі. Пре¬ 
зидент МДФЖ — Ф. Браун (з 
1975), генеральний секретар — М. 
Віре-Туомінен (з 1978). Друкова¬ 
ний орган МДФЖ — щокварталь¬ 
ний журн. <Жінки світу» (видаєть¬ 
ся з 1950 англ., ісп., нім., рос., 
франц. мовами). Секретаріат 
МДФЖ — у Берліні. 

М. Д. Семенчук. 

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРА¬ 
ЦІЯ ВІЛЬНИХ ПРОФСПІЛОК 
(МКВП) — міжнародне профспіл¬ 
кове об’єднання правореформіст- 
ського характеру. Створена 1949 
внаслідок розколу Всесвітньої фе¬ 
дерації профспілок правими ліде¬ 
рами профспілок США і Велико¬ 
британії. Об’єднує 127 профспілко¬ 
вих орг-цій 89 капіталістичних 
країн та країн, що розвиваються, 
заг. чисельністю 6л. 70 млн. чол. (кі¬ 
нець 1979). Вдається до притаман¬ 
ної реформізмові соціальної дема¬ 
гогії. Осн. документи МКВП ма¬ 
ють суперечливий характер. У них 
поряд з антикомуністичними поло¬ 
женнями викладено завдання 
профспілок у боротьбі за свої пра¬ 
ва, за соціальний і культур, про¬ 
грес. Останнім часом, всупереч 

МІЖНАРОДНА 
КОНФЕДЕРАЦІЯ 

ВІЛЬНИХ 
ПРОФСПІЛОК 

Емблема Міжнародної 
Демократичної Феде¬ 
рації Жінок. 

Конгреси Міжнарод¬ 
ної Демократичної 
Федерації Жінок 

1- й — 1945, Париж 
2- й — 1948, Будапешт 
3- й — 1953, Копенгаген 
4- й — 1958, Відень 
5- й — 1963, Москва 
6- й — 1969, Хельсінкі 
7- й — 1975, Берлін 
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реакційному керівництву МКВП, 
учасники її конгресів піддають 
критиці вади капіталістичного су¬ 
спільства, наступ монополій на 
права трудящих. МКВП має З 
регіональні орг-ції: Азіатську 
(АРО), Африканську (АФРО) й 
Міжамериканську (ОРІТ). Най¬ 
вищий орган — конгрес пред¬ 
ставників нац. профцентрів, що 
скликається раз на 3 роки, в пе¬ 
ріод між конгресами — Секрета¬ 
ріат (місцеперебування — Брюс¬ 
сель). МКВП користується кон¬ 
сультативним статусом в Економіч¬ 
ній і соціальній раді ООН, в 
ЮНЕСКО, Міжнародній органі¬ 
зації праці та в ін. орг-ціях. Друк, 
органи: щоміс. журн. «Фрі лей- 
бор уорлд» («Вільний робітничий 
світ») англ., франц., нім. та ісп. 
мовами та ін. 
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПО РОЗЗБРОЄННЮ 1932—35, 
Женевська конференція. Склика¬ 
на 2.II 1932 в Женеві за участю 63 
д-в (54 члени Ліги націй, а також 
СРСР, США та ін.) з метою ско¬ 
рочення та обмеження озброєнь. 
Делегація СРСР внесла пропози¬ 
цію прийняти за основу роботи 
конференції принцип заг. і повно¬ 
го роззброєння, який, однак, був 
відхилений капіталістичними д-ва- 
ми. Протягом роботи конференції 
рад. делегація внесла нові конкрет¬ 
ні пропозиції: прийняття деклара¬ 
ції, в якій було б дано визначення 
агресії і агресора, проект пропор¬ 
ційного скорочення озброєнь і 
збройних сил, перетворення М. к. 
по р. на постійний орган охорони 
заг. миру і гарантування безпеки 
всіх д-в світу. Проте і ці пропози¬ 
ції не дістали підтримки. В ході 
М. к. по р. виявилися різкі супе¬ 
речності між імперіалістичними 
д-вами, що прагнули домогтися 
зміцнення власної військ, могут¬ 
ності і виступали проти будь-яких 
пропозицій, спрямованих на заг. 
обмеження озброєнь, одночасно ви¬ 
магаючи скорочення озброєнь своїх 
партнерів. Зайшовши в тупик, 1935 
конференція фактично припинила 
свою роботу. Л. Г. Слюсаренко. 
МІЖНАРОДНА МУЗЙЧНА РА¬ 
ДА (ММР) — міжнар. організація, 
створена при ЮНЕСКО 1949 в 
Парижі. Об’єднує профес. й ама¬ 
торські муз. орг-ції, представни¬ 
ків усіх муз. професій — компо¬ 
зиторів, виконавців, музикознав¬ 
ців і т. д. У 1975 поряд з нац. ко¬ 
мітетами країн (56), в ній пред¬ 
ставлені міжнар. муз. орг-ції (16) 
та індивідуальні члени — видатні 
діячі муз. мистецтва. Завдання 
ММР — встановлення й розвиток 
зв’язків між нац. й міжнар. муз. 
орг-ціями і координація їх діяль¬ 
ності; проведення конгресів, фести¬ 
валів, симпозіумів, конкурсів та 
ін. Раз на 2 роки проводяться Ге¬ 
неральні асамблеї ММР, форуми 
музики Азії і Африки, щорічно — 
«трибуни» композиторів і виконав¬ 
ців. 7-й конгрес ММР відбувся в 
Москві (1971). ММР видає журн. 
«Світ музики» англ., франц., нім. 
мовами. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОПОМОГИ БОРЦЕМ РЕВО 
ДіЬЦІЇ (МОДР), Міжнародна Чер¬ 
вона допомога — масова орг-ція 
трудящих різних країн, що пода¬ 
вала допомогу революціонерам — 

політв’язням, політемігрантам та 
ін. жертвам білого терору і фа¬ 
шизму. Утворена за ініціативою 
товариств старих більшовиків і кол. 
політкаторжан IV конгресом Кому¬ 
ністичного Інтернаціоналу. Дія¬ 
ла 1922—47. Провела велику ро¬ 
боту по організації спільних висту¬ 
пів широких верств населення про¬ 
ти білого терору, імперіалістичної 
реакції, фашизму та війни, по ви¬ 
хованню мас у дусі пролет. інтер¬ 
націоналізму, по здійсненню так¬ 
тики єдиного робітн. і нар. фрон¬ 
ту. Мала к-ти і секції більш як у 
70 країнах, налічувала 14 млн. чол. 
(рад. секція об’єднувала 6л. 10 
млн. чол.). Працюючи під ідейним 
керівництвом Комінтерну, МОДР 
у 20—30-х рр. здійснила ряд між¬ 
нар. кампаній протесту проти теро¬ 
ру на Балканах, у Польщі, Італії, 
Китаї, прибалтійських країнах, 
на Кубі, в Японії, Угорщині, проти 
нім. фашизму, за визволення Т. 
Муні, Т. Антікайнена, Л. Прес- 
теса, А. Грамші, Г. Димитрова, 
Е. Тельмана та ін., брала участь 
у міжнар. русі солідарності з ісп. 
народом під час нац.-революц. 
війни 1936—39 тощо. В роки 2-ї 
світ, війни діяльність МОДР у 
міжнар. масштабі припинилася. 
В СРСР секція МОДР існува¬ 
ла до 1947, здійснюючи шеф¬ 
ство над госпіталями, дит. закла¬ 
дами, сім’ями загиблих. У Фран¬ 
ції та в ряді країн Лат. Америки 
нац. орг-ції Червоної допомоги 
діють і тепер. Керівним орга¬ 
ном МОДР був Виконавчий ко¬ 
мітет (до 1923 — Центральне бю¬ 
ро, 1923 — 24 — Центр, комітет), 
який обирався на всесвітніх конфе¬ 
ренціях та конгресах. Перебував у 
Москві, з 1937 — в Парижі. Ви¬ 
конком МОДР очолювали Ю. 
Мархлевський (1923—25), П. М. 
Лепешинський (1925—27), О. Д. 
Стасова (1927—38). Друковані ор¬ 
гани — журн. «МОДР», «Інтер¬ 
національний маяк» та ін., вихо¬ 
дили рос., нім., англ., франц. та 
ін. мовами. 
Літ.: Цеткин К. Десятилетие МОПР. 
М., 1932; Стасова Е. Д. 10 лет МОПР. 
М., 1933. Б. М. Забарко. 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ (МОЖ). Об’єд- 
нує нац. спілки й групи прогресив¬ 
них журналістів. Засн. 1946. На 
лічує 150 тис. журналістів більш як 
120 країн (1980). В діяльності 
МОЖ бере активну участь Спілка 
журналістів СРСР. Метою МОЖ 
є боротьба за мир і дружбу між на¬ 
родами шляхом вільного, правди¬ 
вого і чесного інформування гро¬ 
мадськості, боротьби проти пропа¬ 
ганди війни, фашизму, нац. і ра¬ 
сової дискримінації, захист свобо¬ 
ди друку, охорона прав журналіс¬ 
тів. Найвищим органом МОЖ є 
Конгрес, що скликається раз на 4 
роки. В період між конгресами ро¬ 
ботою МОЖ керує Виконавчий 
к-т. Поточну роботу здійснює Гене¬ 
ральний секретаріат. МОЖ видає 
з 1953 щомісячний журнал «Демо- 
кратический журналист» росій¬ 
ською, англійською, угорською, 
іспанською та французькою мо 
вами. Штаб-квартира МОЖ — у 
Празі. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
кримінально! поліції — 
об’єднання відповідних органів і 

установ ряду країн для розкриття 
злочинів. Див. <1нтерпол>. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ і ВИ¬ 
НОРОБСТВУ (МОВВ) — між 
нар. організація, створена 1924 на 
основі угоди, підписаної урядами 
Франції, Іспанії, Угорщини, Гре¬ 
ції, Італії, Португалії і Люксем¬ 
бургу. 
Почала функціонувати з 1928. На 
1.1 1980 до складу членів МОВВ 
ввійшло ЗО країн, в тому числі 
соціалістичні країни — НРБ, СРР, 
СФРЮ, СРСР, УНР, ЧССР. Основ 
ні завдання МОВВ — сприяти 
розвиткові виноградарства, вино¬ 
робства і виноторгівлі. Організація 
встановлює єдині для всіх країн 
методи аналізу вин і винограду, 
проводить заходи щодо запобіган¬ 
ня фальсифікації й недобросовіс¬ 
ній конкуренції в галузі вино¬ 
робства тощо. Найвищий орган — 
Асамблея, сесії якої скликаються 
один раз на рік. Керівні органи — 
Рада і Тех. комітет. Рада склада¬ 
ється з представників країн-членів, 
збирається на чергові сесії 3 рази 
на рік. Рада щороку обирає прези¬ 
дента, 4 віце-президентів і дирек¬ 
тора. Місцеперебування органів 
МОВВ — Париж. Г. М. Биков. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ (МОС)- 
міжнар. неурядова орг-ція, що 
здійснює розробку міжнар. стан¬ 
дартів і співробітництво в галузі 
стандартизації. Утворена 1946 в 
Лондоні. Членами МОЄ (на 1.1 
1980) є 71 країна. Крім того, 16 
країн є членами-кореспондентами 
МОЄ і беруть участь у засіданнях 
орг-ції як спостерігачі. Від СРСР 
членом МОС є Держ. к-т стандар¬ 
тів Ради Міністрів СРСР. Мета 
орг-ції — сприяти розвиткові стан¬ 
дартизації в світовому масштабі 
для полегшення міжнар. товаро¬ 
обміну і для взаємодопомоги та 
співробітництва в галузі інтелек¬ 
туальної, наук.-тех. і екон. діяль¬ 
ності. Найвищий орган МОС — 
Генеральна асамблея, скликається 
один раз на три роки. В період 
між сесіями Генеральної асамблеї 
роботою орг-ції керує Рада. В 
рамках МОС функціонує 160 тех 
комітетів (1.1 1980). Штаб-кварти¬ 
ра МОС — у Женеві. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІ (МОП) — одна з перших 
спеціалізованих установ Органі¬ 
зації Об'єднаних Націй (з 1946). 
Заснована 1919 за рішенням Па¬ 
ризької мирної конференції 1919— 
—20; МОП була зв’язана з Лігою 
націй. До МОП входять 140 д-в 
(1979). СРСР — член МОП протя¬ 
гом 1934—40 та з 1954 (того ж року 
до складу МОП також увійшли 
УРСР і БРСР). Згідно з статутом 
МОП, її метою є досягнення заг. 
тривалого миру на основі соціаль¬ 
ної справедливості, поліпшення 
умов праці в усіх країнах шляхом 
регламентації робочого часу, вста¬ 
новлення гарантій заробітної плати 
і пенсій по старості та інвалідності 
тощо. МОП проводить діяльність 
у 3-х напрямах: розробка конвен¬ 
цій і рекомендацій про працю; на¬ 
дання тех. допомоги країнам, що 
розвиваються; навчання і освіта 
з питань, що входять до кола її 
діяльності. На 1 .VII 1979 прийнято 
153 конвенції і 161 рекомендацію 
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МОП. На відміну від ін. міждер¬ 
жавних міжнародних орг-цій пред¬ 
ставництво в МОП має свої особ¬ 
ливості: поряд з урядовими деле¬ 
гатами в її роботі беруть участь 
також представники трудящих і 
підприємців. Делегації країн со¬ 
ціалістичної співдружності актив¬ 
но виступають за те, щоб розроб¬ 
лювані МОП конвенції і рекомен¬ 
дації, як і вся її діяльність, сприя¬ 
ли поліпшенню становища трудя¬ 
щих у капіталістичних країнах, 
щоб орг-ція робила належний вне¬ 
сок у справу зміцнення миру. Ка¬ 
піталістичні країни намагаються 
перетворити МОП на центр поши¬ 
рення реформістської ідеології. 
Вони не ратифікують багатьох кон¬ 
венцій МОП, чинять перешкоди 
її діяльності, про що свідчить, 
зокрема, вихід з МОП 1977 США. 
Осн. органи: Ген. конференція, 
Адм. рада і Міжнар. бюро праці. 
Місцеперебування МОП — Жене¬ 
ва. О. М. Овсюк. 
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБА¬ 
ЧЕННЯ, ОІРТ (франц. ОІКТ; 
Ог^апізаііоп іпіегпаїіопаїе сіє га- 
сііосіііТизіоп еі Іеіеуізіоп). Засн. 
1946 в Брюсселі (до 1959 — Між¬ 
нар. орг ція радіомовлення). У 
1960 в рамках М. о. р. і т. створено 
систему Інтербачення. Постійними 
членами М. о. р. і т. (на поч. 1980) 
є Алжір, Білорус. РСР, Болгарія, 
Ест. РСР, Ірак. КНДР, Куба, 
Латв. РСР, Литов. РСР, Малі, 
Молд. РСР, МИР, НДР, Польща, 
Румунія, СРВ, СРСР, Угорщина, 
УРСР, Фінляндія і Чехословаччи- 
на. М. о. р. і т., використовуючи си¬ 
стему Інтербачення, щоденно обмі¬ 
нюється інформацією про найваж¬ 
ливіші міжнар. події, новини науки 
техніки, культури і спорту. Обсяг 
такого обміну становить (1980) бл. 
2 000 годин на рік, з них понад 
чверть — програми рад. телеба¬ 
чення. М. о. р. і т. видає журнал 
«Радио и телевиденне» та «Инфор- 
мацию ОИРТ» (рос. мовою). Ви¬ 
щий орган М. о. р. і т.— Генераль¬ 
на асамблея (скликається щорічно), 
що обирає (строком на два роки) 
Адм. раду. Ген. секретаріат М. о. 
р. і т. міститься (з 1950) у Празі. 

Л. А. Корольов. 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЦИВГЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ікао 
(англ. ІСАО; ІпіегпаГіопаї С і V і І 
Ауіаііоп Ог§апІ2аІіоп) — міжуря¬ 
дова спеціалізована установа ООН. 
Засн. 1944. Функціонує з 1947. 
Членами ІКАО на 1ЛГ 1980 були 
146 д-в. СРСР є членом ІКАО з 
1970. Орг-ція вивчає проблеми між 
нар. повітряних сполучень, розроб¬ 
ляє рекомендації та стандарти що¬ 
до правил польоту, експлуатації лі¬ 
таків тощо. Важливою метою ІКАО 
є сприяння безпеці польотів на 
міжнар. авіалініях. Найвищий ор¬ 
ган — Асамблея, що складається з 
делегатів усіх країн, які входять 
до орг-ції; збирається один раз на 
3 роки. Місцеперебування ІКАО — 
Монреаль (Канада). 
МІЖНАРОДНА ПРАВОСУ Б’^К- 
ТНІСТЬ — особлива юридична 
властивість суб’єктів міжнародно¬ 
го права (див. також Суб'єкт пра¬ 
ва), їхня здатність вступати у між¬ 
нар. правовідносини, зокрема укла¬ 
дати договори міжнародні. Учас¬ 
никами міжнар. відносин, що ма¬ 

ють М. п., є: д-ви, нації, які бо¬ 
рються за незалежність, за своє 
держ. становлення; певні міждер¬ 
жавні орг-ції; деякі специфічні 
політико-територіальні одиниці. 
Природа і зміст їхньої М. п. неод¬ 
накові. Характер М. п., підстави 
надбання її та обсяг пов’язані з 
суттєвими відмінностями юрид. 
природи суб’єктів міжнар. права. 
М. п. держав, а також націй, які 
борються за незалежність, в силу 
властивого їм суверенітету має 
об’єктивний, безумовний характер, 
не залежить від волі ін. суб’єк¬ 
тів міжнар. права. Д-ва володіє 
М. п. в повному обсязі з моменту 
утворення, внаслідок самого фак¬ 
ту існування, незалежно від її 
визнання. Сучасна практика між¬ 
нар. відносин завдяки насамперед 
боротьбі СРСР та ін. країн соціа¬ 
лістичної співдружності відкидає 
реакційну бурж. концепцію т. з. 
« індивідуалізованої правосуб’єкт- 
ності», за якою д-ва набуває М. п. 
лише внаслідок визнання її ін. 
д-вами. У федерації питання про 
М. п. її складових частин вирішу¬ 
ється залежно від встановленого 
держ. устроєм співвідношення між 
ними та союзною д-вою На від¬ 
міну від більшості існуючих феде¬ 
рацій (США, ФРН, Індія), де 
складові частини (штати, провін¬ 
ції тощо), як не наділені повно¬ 
важеннями в галузі міжнар. відно¬ 
син, не мають М. п. в СРСР су¬ 
веренними д-вами є і Союз РСР в 
цілому, і кожна союзна республі¬ 
ка зокрема, що встановлено їхні¬ 
ми конституціями. Отже, всі рад. 
союзні республіки, як повноправ¬ 
ні суб’єкти міжнар. права, мають 
М. п. (див. Радянська федерація. 

Основні реперні (сталі) точки 
Міжнародної практичної 
температурної пікали 

Значення міжнар. 
практичної т-ри * 

Стан рівноваги 
г.„ к І <88, °С 

Потрійна точка 
рівноважного вод¬ 
ню 
Рівновага між рі- 

13,81 - -259,34 

динною і газопо¬ 
дібною фазами 
рівноважного вод- 
ню при тиску 
33330,6 Па 17.042 - -256 .108 

Точка кипіння 
рівноважного вод¬ 
ню 20.28 - -252,87 

Точка кипіння не¬ 
ону 27.102 - -246,048 

Потрійна точка 
кисню 54,361 - -218,789 

Точка кипіння 
кисню 90,188 - -182,962 

Потрійна точка 
ВОДИ 273,16 0,01 

Точка кипіння во¬ 
ди 373,15 100 

Точка тверднення 
цинку 692,73 419,58 

Точка тверднення 
срібла 1235,08 961,93 

Точка тверднення 
золота 1337.58 1064,43 

* За винятком потрійних точок і 
однієї точки рівноважного ВОДНЮ 
(17,042 К) присвоєні значення т-ри 
дійсні для станів рівноваги при тис¬ 
ку 101 325 Па. 

а також розділ «Міжнародноправо- 
ва суб’єктність УРСР» в окремому 
томі «Українська Радянська Сота 
лістична Республіка»). Наділен¬ 
ня М. п. нації, що бореться за не¬ 
залежність,— один з проявів про¬ 
цесу деколонізації, прогресивного 
розвитку міжнар. права під впли¬ 
вом перемоги Великого Жовтня і 
розгрому фашист. Німеччини у 
2-й світ, війні при вирішальній 
ролі СРСР. Всупереч протидії ім- 
періалістич. д-в, створювані в ході 
нац.-визвольної боротьби органи 
можуть укладати міжнародні 
угоди (напр., Евіанські угоди 1962, 
підписана органами визволення 
Алжіру з Францією), обмінюва¬ 
тися представництвами з д-вами, 
брати участь у роботі міжнар. орг- 
цій (Організація визволення Пале¬ 
стини має статус спостерігача в 
ООН). Користуючись особливим 
міжнародноправовим статусом М. 
п. має Ватікан. М. п. міжнар. 
орг-цій. специфічних політ, тер. 
одиниць має похідний характер. 
Надбання її зумовлене волевияв¬ 
ленням д-в. М. п. мають лише ті 
міжнар організації, в статутах 
яких визначено обсяг цієї право- 
суб’єктності. Прикладом М. п. 
політ.-тер. одиниць є вільні міста. 
Вільною територією був Трієст 
(1947—54), встановлення режиму, 
подібного до статуту вільного міс¬ 
та, передбачено для Єрусалима 
(резолюція Ген. Асамблеї ООН 
1947, що не була здійснена че¬ 
рез окупацію міста Ізраїлем). 
Певну М. п. має Західний Берлін, 
сучас. статус якого визначено чоти¬ 
ристоронньою угодою по Захід¬ 
ному Берліну 1971. Не можуть 
мати М п. фізичні та юрид. особи. 
Безпідставними є бурж. концепції 
визнання М. п. за окремими особа¬ 
ми та монополіями (в т. ч. транс¬ 
національними), спрямовані на ви¬ 
правдання втручання у внутр. 
справи д-в, зокрема під приводом 
«захисту» прав людини. 
В. М. Корецький, Н. М. Ульянова. 

МІЖНАРОДНА ПРАКТЙЧНА 
ТЕМПЕРАТУРНА ШКАЛА 
(МПТШ-68) — температурна шка¬ 
ла, встановлена 1968 Міжнар. ко¬ 
мітетом з мір і ваги (див. Міжна¬ 
родні метрологічні організації) на 
основі 11 первинних відтворюваних 
температурних гочок, кожній з 
яких присвоєно певне значення т-ри 
(табл.). У МПТШ-68 розрізняють 
міжнар. практичну т-ру Кельвіна 
(Т6н) та міжнар. практичну т-ру 
Цельсія (Г68), співвідношення .між 
якими г68 = Те» — 273,15 К. Про¬ 
міжні точки МПТШ-68 відтворю¬ 
ються за інтерполяційними фор¬ 
мулами, які встановлюють зв’я¬ 
зок між т-рою і термометричними 
властивостями приладів, еталоно- 
ваних за цими точками. В Поло¬ 
женні про МПТШ-68 описано ета¬ 
лонні прилади, методи й оператив¬ 
ні заходи для забезпечення вимі¬ 
рюванії за цією шкалою. Т-ра, ви¬ 
значена за МПТШ-68, у межах 
сучас. точності вимірювань збі¬ 
гається з т-рою за термодинаміч¬ 
ною температурною шкалою, яка 
прийнята в фізиці за основу. 
МІЖНАРОДНА РАДА АРХІВІВ 
(МРА). Створена 1948 з ініціативи 
ЮНЕСКО для встановлення і 
зміцнення зв’язків між архівіста¬ 
ми всіх країн, а також держ. і 

МІЖНАРОДНА 
РАДА АРХІВІВ 



532 
МІЖНАРОДНА 
РАДА НАУКОВИХ 
СОЮЗІВ 

приватними орг-ціями, діяльність 
яких має відношення до організа¬ 
ції і управління архівами. МРА 
сприяє забезпеченню збереження 
архівних матеріалів, розвиткові 
архівів, підготовці кадрів для них, 
співробітництву архівів з ін. уста¬ 
новами. У МРА представлено 105 
країн (1979). Конгреси МРА про¬ 
водяться раз на 4 роки (відбулося 
9). У 7-му міжнар. конгресі архівів 
(1972, Москва) брало участь 1465 
архівістів з 56 країн світу. В пері¬ 
од між конгресами скликаються 
міжнар. конференції Круглого сто¬ 
ла архівів. Починаючи з 1953 
проведено 19 таких конференцій. У 
16-й Міжнар. конференції (1975, 
Київ) взяли участь представники 
35 країн та 8 міжнар. орг-цій. 
Найвищим керівним органом МРА 
є Генеральна асамблея. В період 
між її засіданнями керівництво 
МРА здійснює виконком. МРА ви¬ 
дав журн. <Архівум» франц. мо¬ 
вою. О. Г. Мітюков. 

МІЖНАРОДНА РАДА НАУКО¬ 
ВИХ СОЮЗІВ (МРНС) — між- 
нар. неурядова орг-ція, що об’єд¬ 
нує нац. наукові установи, міжнар. 
наук, союзи та к-ти в галузі точ¬ 
них і природничих наук. У 1899 
створено Міжнар. асоціацію ака¬ 
демій (МАА), до якої входили Рос. 
АН, Нац. АН СІНА, Ін-т Франції, 
Італ. АН деї Лінчеї. В 1918 на базі 
МАА створено Міжнар. дослід- 

Основні, додаткові та деякі похідні одиниці Міжнародно? 
системи одиниць 

Позначення одиниці * 

Фізична величина 
Назва 
одиниці україн¬ 

ське* 
міжна 
родне 

Основі я і одиниці 
Довжина метр м т 
Маса кілограм кг 
Час секунда с 5 

Сила електр. струму ампер А А 
Термодинамічна температу¬ 
ра кельвін К К 
Сила світла кандела кд ссі 
Кількість речовин моль моль тої 

Додаткові одиниці 
Плоский кут радіан рад гай 
Тілесний кут стерадіан ср 5Г 

Похідні один: и ц і 
Частота герц Гц Нг 
Сила ньютон Н N 

Тиск. мех. напруження паскаль Па Ра 
Енергія, робота джоуль Дж Л 
Потужність ват Вт № 
Кількість електрики кулон Кл С 
Електр. напруга ерс вольт В V 
Електроємність фарада Ф Р 
Електр. опір ом Ом 0, 

Електропровідність сименс См 5 
Магн. потік вебер Вб \УЬ 
Магн. індукція тесла Тл (Т) Т 
Індуктивність генрі Гн (Г) н 
Світловий потік люмен лм 1т 
Освітленість люкс лк їх 
Активність нукліда 

Поглинута доза випроміню¬ 
вання 

бек¬ 
керель ** 

грей *** 

Бк 

Гр (Гй) 

Во 

оу 

* В дужках наведено позначення, які вживалися до 1979. 
** Беккерель — активність нукліда, яка дорівнює одному 

радіоактивному розпаду за секунду. 
*** Грей — доза опромінювання, при якій 1 кг опроміненої 

речовини дістає енергію іонізуючого випромінювання 1 Дж. 

ницьку раду, яка 1931 дістала су- 
час. назву. МРНС — консульта¬ 
тивний орган при ЮНЕСКО. Ста¬ 
тут 1971 визначив цілі МРНС: за¬ 
охочування міжнар. зв’язків уче¬ 
них, координація діяльності між¬ 
нар. наук, союзів, сприяння до¬ 
слідженням за програмами. До 
МРНС входять дві осн. категорії 
членів: наук, союзи (астрономіч¬ 
ний, теор. та прикладної хімії, 
біолог, наук, історії та філософії 
науки, матем., фізіол. наук, наук, 
радіосоюз та ін.) і нац. члени — 
академії наук, н.-д. ради й центри. 
Кожна країна представлена в 
МРНС одним нац. членом. АН 
СРСР — член МРНС з 1955. Ке¬ 
рівний орган МРНС — Генераль¬ 
на асамблея, виконавчі — Гене¬ 
ральний к-т і Виконавче бюро. 

А. В. Санцевич. 

міжнародна рада фізйч- 
ного ВИХОВАННЯ І СПОРТУ, 
СІЕПС (франц. СІЕР5; Сопзеіі іп- 
ЬегпаЬіопаІ роиг І’еДисаІіоп рЬу- 
5щие еЬ зрогііуе) — міжнар. дер¬ 
жавно-громадська орг-ція, що пра¬ 
цює в тісному контакті з ЮНЕСКО. 
Засн. 1958 в Парижі з метою ор¬ 
ганізації співробітництва і взає¬ 
модопомоги між нац. та міжнар. 
орг-ціями й закладами, зацікавле¬ 
ними у розвитку спорту і фіз. ви¬ 
ховання. Керівні органи СІЕПС — 
Генеральна асамблея, Виконавчий 
комітет. На 1.1 1980 СІЕПС об’¬ 
єднувала понад 200 членських 
орг-цій. З 1961 членом СІЕПС 
стала наук, рада Спорткомітету 
СРСР. Ю. М. Теппер. 

МІЖНАРОДНА РОБІТНИЧА 
ДОПОМОГА — міжнародна орг- 
ція пролет. солідарності. Утворена 
1921 на Берлін, конференції к-тів 
допомоги Рад. Росії для мобіліза¬ 
ції світового пролетаріату і коор¬ 
динації його дій під час міжнар. 
руху солідарності з Країною Рад, 
який розгорнувся після звернення 
В. І. Леніна (2.VIII 1921) у зв’яз¬ 
ку з посухою та голодом на По¬ 
волжі. М. р. д. надала трудящим 
Рад. Росії значну прод., мед., ви- 
робничо-тех., екон. допомогу. Зо¬ 
крема, вона утримувала 100 дит. 
будинків, у т. ч. 18 на Україні. 
М. р. д. проводила велику роботу 
по розповсюдженню правди про 
Рад. країну, боролася проти її 
екон. та дипломатичної блокади, 
за визнання Країни Рад капіта- 
лістич. д-вами. Згодом, діючи під 
ідейним керівництвом Комінтер¬ 
ну. М. р. д. перетворилася на 
постійно діючу міжнар. орг-цію, 
яка в центр своєї діяльності поста¬ 
вила допомогу робітн. класу ка¬ 
піталістичних країн у його класо¬ 
вій боротьбі. М. р. д. під керів¬ 
ництвом комуністів боролася за 
єдність дій пролетаріату, за єди¬ 
ний робітн. і нар. фронт. Серед 
засновників і активних діячів М. 
р. д. були К. Цеткін, А. Ейнштейн, 
А. Барбюс, Р. Роллан, А. Франс, 
М. Андерсен-Нексе, К. Кольвіц, 
3. Неєдлий, Б. Шоу, Т. Драй- 
зер та ін. визначні представники 
науки і культури. Керівний орган 
М. р. д.— Центральний (Виконав¬ 
чий) к-т (до 1933 перебував у Бер¬ 
ліні, після 1933 — в Парижі), 
який обирався на міжнар. конгре¬ 
сах орг-ції. М. р. д. та її нац. к-ти 
видавали понад 50 газет, журналів і 
бюлетенів, мали міжнар. робітн. 

видавництва, кіностудію тощо. В 
1935 М. р. д. припинила свою ді¬ 
яльність. 
Літ.: Забарко Б. М. Классовая борь- 
ба и международная рабочая помощь. 
К., 1974: Мичев Д. Межрабпом — 
организация пролетарской солидар- 
ности. 1921 — 1935. Пер. с болг. М., 
1971. Б. М. Забарко. 

МІЖНАРОДНА СЕЛЯНСЬКА РА¬ 
ДА — див. Селянський Інтерна¬ 
ціонал. 
МІЖНАРОДНА СИСТЕМА 
ОДИНЙЦЬ, СІ (франц. 51; Будете 
іпіегпаїіопаї сГипіІеез) — система 
одиниць фізичних величин, прий¬ 
нята XI Генеральною конферен¬ 
цією з мір і ваги (1960). М. с. о. 
була створена для заміни великої 
кількості систем одиниць, а також 
окремих позасистемних одиниць, 
що виникли на основі метричної 
системи мір. Перевага М. с. о. 
в її універсальності (охоплює всі 
галузі науки й техніки) та коге¬ 
рентності (її похідні одиниці утво¬ 
рені за допомогою рівнянь, які 
не містять коефіцієнтів пропорцій¬ 
ності). Система складається з 7 
основних {метр, кілограм, секун¬ 
да, ампер, кельвін, кандела, моль), 
2 додаткових {радіан, стерадіан) 
та цілого ряду похідних одиниць. 
Похідні одиниці утворюють з осн. 
та додаткових, дотримуючись умо¬ 
ви когерентності. їх, як правило, 
наз. через назви осн., додаткових 
або ін. похідних; лише 17 похід¬ 
них одиниць мають спец, назви, з 
яких 15 — за іменами вчених. 
Назви і позначення осн., додатко¬ 
вих, а також похідних одиниць, що 
мають спец, назви, подано в табл. 
Від одиниць М. с. о. можна утво¬ 
рювати десяткові кратні й частинні 
одиниці множенням вихідної на 10" 
або 10—", де п = 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 
18. Назви таких одиниць утворю¬ 
ються приєднанням до назви вихід¬ 
ної одиниці відповідного десятко¬ 
вого компонента (див. т. 1, с. 542 
< Компоненти для утворення де¬ 
сяткових кратних та частинних 
одиниць*). У ряді випадків, крім 
одиниць М. с. о., доводиться за¬ 
стосовувати позасистемні одиниці, 
напр.: парсек, градус, рік. У краї¬ 
нах — членах РЕВ використання 
таких одиниць поряд з одиницями 
М. с. о. дозволено стандартом СТ 
РЕВ 1052—78 «Метрология. Еди- 
ницьі физических величин». 

Р. В. Якіргн 
МІЖНАРОДНА СОЦІАДІСТЙЧ; 
НА ПАРТІЯ ПІДКАРПАТСЬКО* 
РУСГ (МСП)—революційна орг-ція 
трудящих Закарпаття. Ство¬ 
рена 21.1 II 1920 на Установчому 
з’їзді (конгресі) в Ужгороді шля¬ 
хом об’єднання на марксистсько- 
ленінській основі комуністів і 
лівих соціалістів. З’їзд схвалив 
тимчасовий статут і програму пар¬ 
тії, витримані в осн. в дусі мар 
ксизму-ленінізму і пролет. інтер 
націоналізму. До складу викон- 
кому було ^обрано Е. Сайдлера 
Б. Іллеиіа, Й. Гаті, Ф. Асталсша. 
Й. Балаша, М. Шімона, а пізні 
ше — І. Мондока. МСП проголо 
сила ідейну єдність з Комуністич 
ним Інтернаціоналом, РКП(б). 
встановила тісні зв’язки з Компар 
тією Сх. Галичини (див. Комуні¬ 
стична партія Західної України). 
Авторитет МСП швидко зростав. 
У червні 1920 в її рядах налі¬ 
чувалося понад 15 тис. чол. 
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Партія мала 2 друк, органи: 
газ. «Правда» (укр. мовою) і «Мун- 
каш уйшаг» («Робітнича газета»; 
угор. мовою). З ініціативи МСП 
були створені й успішно діяли 
профспілкові орг-ції та комсомол. 
Протягом 1920— поч. 1921 під ке¬ 
рівництвом МСП пройшли револ. 
виступи трудящих Закарпаття 
(див. Закарпатський політичний 
страйк 1920). Хоч у діяльності 
МСП і мали місце певні недоліки 
(нечітка постановка нац. питання, 
примиренське ставлення деяких 
керівників до буржуазії), вона 
внесла певний вклад у боротьбу за 
згуртування комуністичних сил в 
усій Чехословаччині. Зі створен¬ 
ням Компартії Чехословаччини 
(травень 1921) МСП ввійшла до 
її складу як крайова орг-ція (див. 
Комуністична партія Закарпат¬ 
ської України). 1. М. Гранчак. 
МІЖНАРОДНА СПІЛКА АРХІ¬ 
ТЕКТОРІВ (МСА) — міжнар. не- 
урядова орг-ція, що об’єднує на 
демократичній основі архітекто¬ 
рів усього світу. Засн. 1948. Діяль¬ 
ність МСА сприяє розвиткові су- 
час. ідей в галузі архітектури і 
містобудування. Вищий орган 
МСА — Генеральна асамблея, що 
скликається кожні 2 роки. МСА 
має постійні робочі комісії й робочі 
групи, свою Раду і Секретаріат, 
консультативний статус при 
ЮНЕСКОта при Екон. і соціальній 
раді ООН, підтримує зв’язки з 
Всесвітньою орг-цією охорони 
здоров’я. В МСА входять (1979) 
нац. і регіональні архіт. орг-ції з 
76 країн. Постійне перебування 
МСА — Париж. 
МІЖНАРОДНА СПІЛКА КІНО- 
ТЕХНІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЮНІАТЕК (франц. ШІАТЕС; 
Ііпіоп іпіегпаїіопаїе без аззосіаіі- 
опь іесЬпіциез сіпетаіодгарЬіяиез). 
Засн. 1957 на Міжнар. конгресі з 
кінотехніки у Варшаві для розвит¬ 
ку міжнар. співробітництва в га¬ 
лузі кінотехніки, заохочення до¬ 
сліджень в ній, обміну інформаці¬ 
єю, спеціалістами та ін. Регулярно 
організовує Міжнародні конгреси 
з кінотехніки (один раз на два ро¬ 
ки). Керівництво спілкою здійснює 
Виборче бюро. Постійний секре¬ 
таріат ЮНІАТЕК міститься в Па 
рижі. В роботі спілки беруть участь 
(з 1957) рад. кіноорганізації — 
Спілка кінематографістів СРСР та 
Всесоюзний н.-д. кінофотоінститут 
(НДКФІ). 
МІЖНАРОДНА СПОРТИВНА 
ФЕДЕРАЦІЯ — громадська поза- 
урядова орг-ція. Створюється з 
метою широкого міжнар. розвитку 
певного виду спорту та регламен¬ 
тування взаємовідношень між нац. 
федераціями (див. Міжнародні 
спортивні об'єднання, а також 
ст. про окремі види спорту). 
МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА 
ПАЛАТА (МТП) — міжнар. не- 
урядова орг-ція, яка об’єднує (1.1 
1980) ділові кола та окремі фірми 
96 країн. Засн. 1919. Осн. завдання 
МТП — сприяти поліпшенню умов 
торгівлі між країнами та розв’я¬ 
занню міжнар. екон. проблем. 
Представники торг.-пром. палати 
СРСР, торг, палат НРБ, НДР, 
ПНР, СРР, УНР та ЧССР присут¬ 
ні на конгресах МТП як спостері¬ 
гачі, а також беруть участь у ро¬ 
боті спец. К-ту МТП з торг, пала¬ 

тами соціалістичних країн по роз¬ 
витку торг.-екон. співробітництва 
Схід — Захід. Керівні органи — 
Конгрес, сесії якого скликаються 
один раз на 3 роки, Рада, Вико¬ 
навчий к-т, Генеральний секрета¬ 
ріат. Місцеперебування органів 
МТП — Париж (відділення — в 
Нью-Йорку, Женеві, Бангкоку). 
МІЖНАРОДНА УГОДА ПО 
ЦУКРУ — організація країн — 
експортерів та імпортерів цукру. 
Перші міжнар. угоди по цукру бу¬ 
ли підписані 1931 і 1937. У 1953 
на Лондонській конференції було 
підписано нову угоду, яка перегля¬ 
далась і доповнювалась кожні 5 ро¬ 
ків. Останню угоду розроблено 
1977 на Женевській конференції. 
Учасниками цієї угоди на 10.VI 
1980 є 44 країни-експортери (в т. ч. 
соціалістичні країни — УНР і 
СФРЮ) і 15 країн-імпортерів (у 
т. ч. соціалістичні країни — НРБ, 
НДР, СРСР). Осн. завдання орг- 
ції — регулювання міжнар. ринку 
цукру і стабілізація цін на нього. 
Керівні органи — Міжнар. рада 
по цукру, Виконавчий к-т і Секре¬ 
таріат. Голоси в Раді поділено 
порівну: 1000 голосів для країн- 
експортерів і 1000 голосів для кра¬ 
їн-імпортерів. У складі Виконав¬ 
чого к-ту — по 10 представників 
від обох груп країн. Місцеперебу¬ 
вання Ради — Лондон. 

Г. М. Биков. 

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ 
БОРЦІВ ОПОРУ, ФІР (франц. 
РІК; РебегаЬіоп іпіегпаїіопаїе без 
гезізіапсз) — міжнар. об’єднання 
нац. організацій колишніх борців 
Руху Опору, партизанів, колиш¬ 
ніх в’язнів фашист, концтаборів, 
інтернованих, родичів загиблих, 
усіх учасників боротьби проти 
фашизму. Засн. 1951 у Відні (Ав¬ 
стрія). Членами ФІР (1978) були 
60 орг-цій з 21 країни. СРСР пред¬ 
ставлений Радянським комітетом 
ветеранів війни. Метою орг-ції є 
боротьба за мир і демократію, про¬ 
ти загрози ядерної війни та відро¬ 
дження фашизму в усіх його фор¬ 
мах (зокрема, неофашизму), за¬ 
хист прав та інтересів борців Руху 
Опору. ФІР співробітничає з Єв- 
роп. конфедерацією колишніх вій¬ 
ськовополонених, Всесвітньою фе¬ 
дерацією ветеранів війни (ФМАК) 
та ін. антимілітаристськими об’єд¬ 
наннями. Найвищий орган ФІР — 
конгрес, що збирається раз на 3 ро¬ 
ки (черговий, 8-й, відбувся у 
травні 1978 в Мінську). Виконав¬ 
чий орган — Секретаріат. Видає 
журн. «Об’єднаний Опір» (франц. 
і нім. мовами). Штаб-квартира — у 
Відні. А. В. Кудрицький. 
міжнародна фінансова 
КОРПОРАЦІЯ (МФК) — між- 
урядова спеціалізована установа 
ООН. Засн. 1956 як філіал Між¬ 
народного банку реконструкції і 
розвитку (МБРР). На ЗО.VI 1979 
членами МФК були 109 д-в. СРСР 
не входить до МФК. Осн. завдання 
МФК — надавати позики приват¬ 
ним підприємцям, гол. чин. у 
країнах, що розвиваються, в кон¬ 
вертованій і неконвертованій валю¬ 
ті, не вимагаючи гарантій урядів 
країн, на території яких перебу¬ 
ває кредитований об’єкт. Практич¬ 
но МФК використовується її най¬ 
більшими акціонерами — США і 
Великобританією — для екон. тис¬ 

ку на країни,1 політика яких не 
відповідає їхнім інтересам. Ке¬ 
рують МФК керівні органи МБРР. 
Місцеперебування МФК — Ва- 
шінгтон. 
міжнародне Авторське 
ПРАВО — сукупність правових 
норм, що регулюють авторські пра¬ 
ва іноземців і право авторства на 
твори, видані за кордоном; частина 
міжнародного приватного права. 
М. а. п. в основному базується на 
національного режиму принципі. 
За заг. правилом, якщо твір авто- 
ра-іноземця видано на території 
даної д-ви і раніше він не був опуб¬ 
лікований в ін. країні, то за авто¬ 
ром визнаються авторські права, 
передбачені законодавством цієї 
д-ви. Відповідно до ст. 97 Основ 
цивільного законодавства Союзу 
РСР і союзних республік (в УРСР 
— ст. 474 ЦивК УРСР) авторське 
право на твір, уперше випущений 
у світ на тер. СРСР або не випу¬ 
щений у світ, але який перебуває 
на тер. СРСР у будь-якій об’єктив¬ 
ній формі, визнається за автором 
і його спадкоємцями та ін. право¬ 
наступниками автора незалежно 
від їхнього громадянства. За гро¬ 
мадянами СРСР і їхніми спадкоєм¬ 
цями також визнається авторське 
право на твори, які випущені або 
перебувають на тер. іноземної д-ви. 
За ін. особами авторське право на 
такий уперше випущений у світ 
твір на тер. іноземної д-ви визна¬ 
ється лише на підставі і в межах 
відповідних договорів міжнарод¬ 
них, укладених СРСР. За М. а. п. 
особа, яка визнається автором в 
одній країні, не одержує автома¬ 
тично цього права в ін. країні. Для 
такого визнання міжнар. практика 
знає три способи. Одним із них є 
визнання рядом д-в авторських 
прав на умовах взаємності, тобто 
якщо ін. д-ва надає відповідний 
захист авторських прав громадянам 
цих д-в. Цей спосіб визнається 
США, Францією, Іспанією, Поль¬ 
щею та ін. Основою другого способу 
є двосторонні угоди щодо взаємного 
надання принципу нац. режиму в 
питанні охорони автор, прав. СРСР 
уклав такі угоди з УНР (1967, 
1977), НРБ (1971, 1975), НДР 
(1973), ПНР (1974), ЧССР (1975). 
Важливе значення мають багато¬ 
сторонні конвенції з питань охо¬ 
рони автор, прав. Першою такою 
угодою була Бернська конвенція 
по охороні літ. і художніх творів 
(див. Конвенції міжнародні по 
охороні авторських прав). Укла¬ 
дено основну багатосторонню уго¬ 
ду — Всесвітню (,Женевську) кон¬ 
венцію 1952 по охороні авторських 
прав, учасником якої є СРСР. 

В. І. Кисіль. 

МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ПО 
Атомній енергії — міжнарод¬ 
на орг-ція для розвитку співробіт¬ 
ництва різних країн у галузі мир¬ 
ного використання атомної енергії. 
Див. МАГАТЕ. 
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРА- 
ВО — сукупність правових норм, 
що регулюють відносини між дер¬ 
жавами в галузі використання, 
освоєння і дослідження морів та 
океанів. Див. Морське право. 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО — систе; 
ма правових принципів і норм, які 
створюються шляхом погодження 
між державами і регулюють між- 

МІЖНАРОДНЕ 
ПРАВО 
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народні відносини. На відміну від 
внутрідерж. права об’єктом М. п. 
є відносини, що за своїм змістом 
виходять за межі компетенції окре¬ 
мої д-ви. Суб’єктами М. п. є д-ви, 
нації, які борються за свою неза¬ 
лежність, певні міжнар. організа¬ 
ції, які внаслідок угод між д-вами 
можуть набувати міжнародної пра¬ 
вову 6'єктності в обсязі, визна¬ 
ченому їхніми статутами. Немає за¬ 
конодавчих органів, які 6 створю¬ 
вали і забезпечували виконання 
норм М. и., як це притаманне праву 
внутрі д-в. Осн. суб’єктами М. п. 
є д-ви. Створювані ними шляхом 
узгодження норми М. п. виража¬ 
ють погоджені волі д-в. Цим і ви¬ 
значається особливий характер М. 
п. Джерела М. п.: договір міжна¬ 
родний (основне) і міжнародний 
звичай. Сучас. розвиток міждерж. 
відносин викликає розширення ар¬ 
сеналу нормативних засобів їх¬ 
нього регулювання. Зростає роль 
міждерж. домовленостей (особливе 
значення має реалізація домовле¬ 
ностей, закріплених Заключним 
актом Наради з питань безпеки і 
співробітництва в Європі 1975), 
а також рекомендацій міжнар. орг- 
цій, зокрема ООН. В М. п. роз¬ 
різняють норми універсальні і ло¬ 
кальні. До перших належать нор¬ 
ми, визнані всіма або переважною 
більшістю д-в (обов’язковою умо¬ 
вою при цьому є визнання їх д-вами 
різних соціальних систем).Найваж¬ 
ливіші загальновизнані норми М. 
п., що є обов’язковими для всіх 
д-в (Ііі5 содииз), становлять систе¬ 
му осн. принципів сучас. М. п. 
До них належать: мирного спів¬ 
існування принцип, незастосуван- 
ня сили або погрози силою, пова¬ 
жання держ. суверенітету, суве¬ 
ренної рівності принцип, мирне 
вирішення міжнародних спорів, 
територіальної недоторканності 
принцип, невтручання принцип, 
самовизначення народів і націй, 
поважання прав людини і співро¬ 
бітництво між д-вами, додержання 
міжнар. договорів. Ці принципи 
визначено Статутом ООН, Дек¬ 
ларацією про принципи міжнар. 
права (див. Декларації ООН), 
Заключним актом загальноєвроп. 
наради у Хельсінкі. СРСР — пер¬ 
ша д-ва, яка законодавчо закріпи¬ 
ла в Конституції (ст. 29) принципи 
М. п. як принципи відносин з ін. 
д-вами. УРСР у зовнішньополіт. 
діяльності керується цілями, зав¬ 
даннями та принципами зовн. полі¬ 
тики, визначеними Конституцією 
СРСР (ст. 28 Конституції УРСР). 
Локальні норми М. п. створюються 
двома або групою д-в і обов’язкові 
лише для учасників відповідних 
угод. Вони не повинні суперечити 
осн. принципам М. п. Відмітною 
особливістю сучас. М. п. є локаль¬ 
ні принципи і норми взаємовідно¬ 
син між країнами соціалістичної 
співдружності, що являють собою 
вищий тип міжнар. відносин, вплив 
яких на сучас. М. п. неухильно 
зростає. Правову основу взаємо¬ 
відносин д-в соціалістич. співдруж¬ 
ності становить принцип соціаліс¬ 
тичного інтернаціоналізму, що за¬ 
кріплено в багатьох угодах між 
соціалістич. д-вами, а також у 
більшості їхніх конституцій (зок¬ 
рема, в Конституції СРСР — ст. 
ЗО). Виконання норм М. п. забез¬ 

печують самі д-ви індивідуально 
або колективно, а також за допо¬ 
могою міжнар. орг-цій. Порушення 
норм М. п. тягне міжнародно- 
правову відповідальність держа- 
ви. Сучас. М. п. встановлює умо¬ 
ви, порядок застосування та допус¬ 
тимі види й форми санкцій (див. 
Бойкот, Ембарго, Репресалії, Ре¬ 
торсія), забороняє вдаватися до 
війн, застосовувати силу або по¬ 
грозу силою як засіб примусу до 
виконання норм М. п. (за ст. 51 
Статуту ООН це не стосується пра¬ 
ва д-в на індивідуальну та колек¬ 
тивну самооборону). Примусові 
заходи, здійснювані за допомогою 
ООН, можуть бути пов’язані і не 
пов’язані з використанням зброй¬ 
них сил (ст. 41—47 Статуту ООН). 
Останні можуть застосовуватися 
лише за рішенням Ради Безпеки 
ООН у випадках порушення миру 
або загрози мирові. Внаслідок по¬ 
слідовної боротьби СРСР, усіх 
країн соціалістич. співдружності, 
зростання ролі молодих незалеж¬ 
них країн Азії та Африки, ролі 
нар. масу міжнар. житті, розвитку 
світового революц. процесу М. п. 
зазнало суттєвих перетворень. Було 
ліквідовано ряд його реакційних 
інститутів (право на війну як засіб 
розв’язання міжнар. спорів, ко¬ 
лоніальне гноблення народів тощо), 
дедалі більше утверджуються про¬ 
гресивні принципи і норми, спря¬ 
мовані на забезпечення мирного 
співіснування д-в, розвиток їхнього 
співробітництва, на прогрес люд¬ 
ства. Велике значення для розвит¬ 
ку М. п. мають Програма миру, 
розроблена XXIV—XXVI з’їздами 
КПРС, численні зовнішньополіт. 
ініціативи СРСР. Відчутний вплив 
на М. п. має наук.-тех. прогрес, 
який зумовив появу нових галу¬ 
зей М. п. (Космічне право), по¬ 
силив актуальність міжнар.-пра¬ 
вового регулювання глобальних 
міжнар. проблем (заборона ядер¬ 
ної зброї, збереження навколиш¬ 
нього середовища, дослідження та 
використання Світового океану 
тощо). Розвиток М. п. спростовує 
бур ж. концепції щодо неможли¬ 
вості існування заг. М. п. у від¬ 
носинах між д-вами різних соці¬ 
альних систем, обмеження держ. 
суверенітету як необхідної умови 
вирішення глобальних міжнар. 
проблем. У сучас. умовах роль 
М.п., його завдання полягають у то¬ 
му, щоб властивими йому засобами 
сприяти розв’язанню проблем роз¬ 
зброєння, зміцненню миру, роз¬ 
рядці напруженості, розвитку 
співробітництва і взаєморозуміння 
між д-вами, свободі і незалежності 
народів, прогресу людства. 
Літ.: Брежнєв Л. І. Про зовнішню 
політику КПРС і Радянської держави. 
К., 1973; Тункин Г. И. Теория между- 
народного права. М., 1970; Міжнарод¬ 
не право. К., 1971; Международное 
право. М., 1979. 
В. М. Корецький, Н. М. Ульянова. 
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ 
ПРАВО— в СРСР сукупністьци- 
вільноправових норм, що регулю¬ 
ють як майнові (напр., зовнішньо- 
торг.), так і немайнові (напр., ав¬ 
торські) відносини між рад. та іно¬ 
земними організаціями й громадя¬ 
нами. Поряд з питаннями цивіль¬ 
ного права у вузькому розумінні, 
напр., про правоздатність іноземців 
та юридичних осіб, про їхнє право 

власності на майно, право спадку¬ 
вання, зовнішньоторг. угоди, про 
авторські права (див. Міжнародне 
авторське право) тощо, М. п.п. ре¬ 
гулює і питання шлюбно-сімейного 
права, деякі питання трудового 
права, де однією з сторін є інозем¬ 
ці, охоплює процесуальні права 
іноземців і осіб без громадянства. 
Джерелом М. п. п. є внутр. закони 
д-ви (напр., Кодекс торговельного 
мореплавства СРСР), договори 
міжнародні, міжнародні звичаї, 
суд. прецеденти. Рад. закони 
та укладені СРСР міжнар. догово¬ 
ри, що містять норми М. п. п., ви¬ 
ходять з непорушності суверенітету 
СРСР, а отже і його судового іму¬ 
нітету, неухильного дотримання 
державної монополії зовнішньої 
торгівлі та ряду ін. вимог, без 
виконання яких неможливе взаєм¬ 
не нормальне спілкування інозем¬ 
них і рад. громадян і орг-цій 
відповідно до принципу мир¬ 
ного співіснування д-в. За своєю 
структурою норми М. п. п. поді¬ 
ляються на норми, які містять 
пряме правило, що встановлює 
права і обов’язки іноземців, а та¬ 
кож норми, в яких дано відсилання 
до права певної д-ви, т. з. колізійні 
норми (див. Колізія у праві), пе¬ 
редбачені міждерж. угодами. Для 
угод між соціалістич. д-вами ха¬ 
рактерне встановлення норм, які 
визначають їхні спільні інтереси, 
дійсну рівність, творче співробіт¬ 
ництво і взаємну допомогу (напр., 
угоди, укладені на основі Комп¬ 
лексної програми соціалістичної 
екон. інтеграції, ухваленої XXV 
сесією РЕВ, двосторонні угоди 
про взаємну юрид. допомогу, кон¬ 
сульські конвенції). Угоди СРСР 
з капіталістич. країнами в галузі 
М. п. п. базуються гол. чин. на нор¬ 
мах міжнар. договорів [див., зокре¬ 
ма, Всесвітня (.Женевська) конвен¬ 
ція 1952]. У відносинах СРСР з 
країнами, що розвиваються, вели¬ 
ке місце займають норми М. п. п., 
які регулюють питання допомоги 
цим країнам у підготовці нац. кад¬ 
рів, оуд-ва пром., культур.-оздо¬ 
ровчих об’єктів. 
Літ.: Лунц Л. А. Курс международ¬ 
ного частного права, т. 1—3. М„ 
1973—76; Богуславский М. М. Меж¬ 
дународное частное право. М., 1974. 

О. А. Пушкін. 
МІЖНАРОДНЕ СОЦІАЛІСТИЧ¬ 
НЕ БЮРО (МСБ) — постійний 
виконавчо-інформаційний орган Ін¬ 
тернаціоналу 2-го. Створене за рі¬ 
шенням його Паризького конгресу 
(1900). Перебувало в Брюсселі. 
До МСБ входили представники 
кожної соціалістичної партії (від 
ЦК РСДРП, зокрема, з 1905 — 
В. І. Ленін, з 1913 — М. М. Лит- 
винов). Хоч більшовики прагнули 
перетворити МСБ на справжній 
центр міжнар. робітн. руху, воно 
через протидію центристської біль¬ 
шості виконувало лише тех. функ¬ 
ції — збирало інформацію, розси¬ 
лало документи тощо. З поч. 1-ї 
світ, війни 1914—18 МСБ припи¬ 
нило своє існування. 
М ІЖНАРбДН Е ТОВАРИСТВО 
РОБІТНИКІВ — див. Інтернаціо¬ 
нал 1-й. 
МІЖНАРОДНИМ АСТРОНО¬ 
МІЧНИЙ СОїЬЗ (МАС) — нау¬ 
кове товариство, засн. 1919 в 
Брюсселі. МАС сприяє розвиткові 



астрономії шляхом співробітницт¬ 
ва астрономів різних країн. Колек¬ 
тивними членами МАС є наук, 
орг-ції, ідо представляють 49 (1980) 
країн, у т. ч. СРСР (з 1935), 
індивідуальними — окремі вчені, 
що працюють у різних галузях 
астрономії. Заг. керівництво МАС 
здійснюють Ген. асамблеї, які скли¬ 
каються кожні 3 роки для обгово¬ 
рення стану та планів досліджень 
(10-а асамблея відбулася 1958 у 
Москві, 17-а — 1979 в Монреалі). 
Робочими органами МАС є Вико¬ 
навчий комітет на чолі з президен¬ 
том і комісії з окремих проблем 
астрономії (1980—40 комісій). Вони 
координують роботи за прийнятими 
програмами, організовують симпо¬ 
зіуми та колоквіуми, подають звіти 
Ген. асамблеям. Є. П. Федоров. 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК 
ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТ¬ 
НИЦТВА (МБЕС) — міждерж. 
банк соціалістичних країн. Засн. у 
Москві відповідно до Угоди про 
багатосторонні розрахунки в пере¬ 
відних карбованцях і організацію 
МБЕС від 22.Х 1963. Почав функ¬ 
ціонувати з 1.1 1964. Членами банку 
є НРБ, МИР, НДР, ПНР, СРР, 
СРСР, УНР, ЧССР, Республіка 
Куба (з 1974), СРВ (з 1977). У 1977 
підписано угоду про співробітницт¬ 
во між МБЕС і Народним банком 
СФРЮ. Мета МБЕС — сприяти 
екон. співробітництву й розвиткові 
нар. г-ва країн-членів, розширенню 
їхньої торгівлі та екон. зв’язків з 
ін. країнами. МБЕС здійснює ба¬ 
гатосторонні розрахунки, кредитує 
зовн.-торг. та ін. операції, залучає 
і зберігає вільні кошти в перевід¬ 
них карбованцях, золоті, вільно 
конвертованій та ін. валюті країн 
— членів банку, а також ін. країн 
і проводить операції з цими кошта¬ 
ми у межах залучених сум, фінан¬ 
сує і кредитує експлуатаційну 
діяльність спільних пром. підпри¬ 
ємств та ін. об’єктів тощо. Може 
здійснювати розрахунки в перевід¬ 
них карбованцях також з країнами, 
що не є членами банку. Найвищий 
орган МБЕС — Рада (кожна краї¬ 
на — член банку має один голос 
незалежно від розміру внеску в 
капітал). А. С. Філіпенко. 

МІЖНАРОДНИМ БАНК РЕ 
КОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ 
(МБРР) — міжурядова спеціалі¬ 
зована установа ООН. Засн. 1944 
відповідно до рішення Бреттон- 
Вудської (США) валютно-фінанс. 
конференції 44 країн. Почав 
функціонувати 1946. Має форму 
акціонерного товариства. Членами 
МБРР можуть бути лише члени 
Міжнародного валютного фонду 
(МВФ). На ЗО.VI 1979 членами 
МБРР були 134 країни. СРСР не 
входить до МБРР. Акції між краї¬ 
нами — членами МБРР розподіля¬ 
ються залежно від квоти у МВФ. 
Офіційна мета банку — сприяти 
розвиткові продуктивних сил кра- 
їн-учасниць, у першу чергу еконо¬ 
мічно слаборозвинутих країн, екс¬ 
порту в них приватного капіталу 
шляхом гарантування таких капі¬ 
таловкладень або участі в них. 
Фактично МБРР є засобом сприян¬ 
ня експорту капіталів імперіаліс¬ 
тичних монополій. Надання кре¬ 
дитів МБРР економічно слабороз¬ 
винутим країнам визначається по¬ 
літ. умовами. Кредити надають 

під високі проценти. Здебільшого 
кошти спрямовуються на буд-во 
об’єктів виробничої інфраструк¬ 
тури, що створює додаткові мате¬ 
ріальні передумови для експорту 
підприємницького капіталу. МБРР 
перебуває під контролем фінанс. 
капіталу США. Найвищий орган — 
Рада керуючих, у складі якої кож¬ 
на країна-учасниця має 250 голосів 
і один голос на акцію (100 тис. 
дол.). Виконавчий орган — Дирек¬ 
торат. Місцеперебування МБРР — 
Вашінгтон (відділення — в Па¬ 
рижі й Токіо). С. В. Мочерний. 

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ 
ФОНД (МВФ) — міжурядова 
спеціалізована установа ООН. 
Засн. 1944. Функціонує з 1946. На 
ЗО.ІУ 1979 до МВФ входили 139 
д-в. СРСР не входить до МВФ. 
Офіц. мета МВФ — координація 
валютно-фінанс. політики країн- 
членів і надання середньостроко- 
вих валютних позик для врегулю¬ 
вання платіжних балансів і під¬ 
тримки валютних курсів. Капітал 
МВФ складається з внесків країн- 
членів згідно з наданими їм кво¬ 
тами, за якими визначаються і 
можливості д-в у використанні 
ресурсів фонду. США, що мають 
найоільшу квоту, використовують 
МВФ для посилення свого конт¬ 
ролю над ін. капіталістичними кра¬ 
їнами. Місцеперебування МВФ — 
Вашінгтон (відділення — в Пари¬ 
жі й Женеві). 
МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧ¬ 
НИЙ СОЮЗ (МГС) — наук, об’єд¬ 
нання географів країн світу, що 
входить до складу Міжнар. ради 
наукових союзів. Засн. 1922, вклю¬ 
чає (1980) понад 80 країн. СРСР є 
членом МГС з 1956, зв’язки з сою¬ 
зом здійснює через Нац. к-т рад. 
географів при АН СРСР. Відпо¬ 
відно до статуту МГС сприяє роз¬ 
робці наук, геогр. проблем, зок¬ 
рема тих, які вимагають міжнар. 
співробітництва, організовує обго¬ 
ворення і публікації матеріалів з 
актуальних питань геогр. науки, 
проводить міжнар. геогр. конгреси, 
конференції та симпозіуми, ство¬ 
рює відповідні комісії. Діяльністю 
МГС керує Генеральна асамблея, 
яка складається з керівників деле¬ 
гацій країн — членів союзу, а в пе¬ 
ріод між асамблеями — Виконком, 
який обирається Ген. асамблеєю, 
їхні сесії, як правило, відбувають¬ 
ся під час роботи Міжнар. геогр. 
конгресів. До складу Виконкому 
систематично обираються рад. вче¬ 
ні. XXIII Міжнар. геогр. конгрес 
відбувся 1976 в СРСР (Москва), 
кілька симпозіумів цього конгресу 
було проведено в УРСР; черговий 
XXIV конгрес — 1980 у Японії. 

О. М. Маринич. 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕМОКРА¬ 
ТИЧНИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ — ма- 
совий рух жінок світу, спрямова¬ 
ний на боротьбу за мир і демокра¬ 
тію, свободу і незалежність наро¬ 
дів, за рівноправність жінок і по¬ 
ліпшення становища дітей. У М. 
д. ж. р. беруть участь жінки 
всього світу незалежно від їхніх 
політичних поглядів, реліг. та 
нац. належності. Бурж. жіночий 
рух почався в 2-й пол. 19 ст. (див. 
Фемінізм, Суфражизм). М. д. ж. 
р. виник на поч. 20 ст. Він нероз¬ 
ривно пов’язаний з боротьбою ро- 
бітн. класу за соціалізм. 2-а Між¬ 

нар. конференція соціалісток у 
Копенгагені 1910 на пропозицію 
К. Цеткін прийняла рішення про 
проведення щороку Міжнар. жіно¬ 
чого дня (див. Міжнародний жі¬ 
ночий день 8 Березня). Велика 
Жовтн. соціалістки, революція, 
успіхи СРСР та ін. соціалістичних 
країн у забезпеченні рівноправно¬ 
сті жінок сприяли дальшому роз¬ 
виткові М. д. ж. р. 
В сучас. умовах М. д. ж. р. є скла¬ 
довою частиною світового револю¬ 
ційного процесу. В ньому беруть 
участь жіночі орг-ції соціалістич¬ 
них, капіталістичних країн і країн, 
що розвиваються. В авангарді 
М. д. ж. р.— Міжнародна де¬ 
мократична федерація жінок 
(МДФЖ), яка співробітничає з 
міжнар., регіональними і нац. жі¬ 
ночими орг-ціями, а також з 
профспілковими і молодіжними 
орг-ціями. Серед них: Жіноче бю¬ 
ро Організації солідарності кра¬ 
їн Азії та Африки, Всесвітня 
федерація профспілок, Всесвітня 
федерація демократичної молоді. 
Всесвітня Рада Миру та ін. Актив¬ 
ну участь у М. д. ж. р. бере Комі¬ 
тет радянських жінок. 
Однією з найважливіших подій у 
М. д. ж. р. було проведення 1975 
Міжнар. року жінки (МРЖ), що 
був оголошений ООН (XXVII сесія 
Генеральної Асамблеї, 1972) з іні¬ 
ціативи міжнар. демократичних 
орг-цій, насамперед МДФЖ. Гол. 
подіями МРЖ стали Всесвітня 
конференція ООН (19. VI — 2.^11 
1975, Мехіко) і Всесвітній конгрес, 
присвячений МРЖ (20—24.X 1975, 
Берлін). XXX сесія Генеральної 
Асамблеї оголосила період з 1975 
до 1985 Десятиріччям жінки ООН 
під гаслом: -«Рівноправність — Роз¬ 
виток— Мир>. За її рішенням 14— 
ЗО.VII 1980 в Копенгагені відбу¬ 
лася Всесвітня конференція 
в межах Десятиріччя жінки ООН, 
яка ухвалила Програму дій на 2-у 
половину Десятиріччя. Важливою 
подією Десятиріччя стало прийнят¬ 
тя XXXIV сесією Генеральної 
Асамблеї ООН Конвенції про лік¬ 
відацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок (18.ХІІ 1979). 
Для М. д. ж. р. характерні глибока 
відповідальність за долю підроста¬ 
ючого покоління, прагнення об’єд¬ 
нати зусилля в ім’я забезпечення 
прав та інтересів дітей. З ініціа¬ 
тиви міжнар. орг-цій, в т. ч. 
МДФЖ, з 1949 щороку відзнача¬ 
ється Міжнародний день захисту 
дітей, 1959 прийнято Декларацію 
прав дитини (див. Декларації 
ООН), 1979 проведено Міжнар. 
рік дитини. Жінки всього світу все 
активніше беруть участь у боротьбі 
за мир і безпеку народів (див. Рух 
прихильників миру). Зокрема, про¬ 
ведено міжнар. семінар (1978, 
Відень) і міжнар. зустріч (1979, 
Копенгаген), присвячені боротьбі 
жінок за мир, роззброєння і роз¬ 
рядку, форуми представників жі¬ 
ночих організацій європейських 
країн, які виступили за об’єднання 
зусиль у боротьбі проти агресивних 
планів НАТО (1979, Берлін), за 
мир і безпеку в Європі (1980, Вар¬ 
шава). Важливе місце в М. д. ж. р. 
посідають акції солідарності з бо¬ 
ротьбою народів проти неоколоніа¬ 
лізму, расизму, фашист, режимів 
і апартеїду. Г. М. Фролова. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИС¬ 
ТУ ДІТЕЙ — день мобілізації сві¬ 
тової громадськості на захист дітей 
від загрози війни, проти експлуа¬ 
тації дитячої праці, за охорону 
здоров’я дітей, за здійснення їх 
виховання і навчання на демокра¬ 
тичній основі. Встановлений 1949 
Міжнародною демократичною фе¬ 
дерацією жінок. У 1959 ООН було 
прийнято Декларацію прав дитини 
(див. Декларації ООН). Відзна¬ 
чається щороку 1.УІ (вперше прове¬ 
дений 1950). В Рад. Союзі та ін. 
соціалістичних країнах проходить 
як день огляду досягнень у справі 
виховання і освіти дітей. У рамках 
Міжнар. року дитини 7—11.IX 
1979 у Москві відбулася всесвітня 
конференція з проблем дитинства 
«За мирне і щасливе майбутнє 
для всіх дітей». 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІ- 
дАрності журналістів — 
день солідарності прогресивних 
журналістів світу з журналістами, 
які зазнають репресій з боку реак¬ 
ції за активну участь у боротьбі за 
мир і дружбу між народами. Вста¬ 
новлений 1958 Міжнародною орга¬ 
нізацією журналістів. Відзнача¬ 
ється щороку 8.IX — в день страти 
нім. фашистами нац.героя Чехосло- 
ваччини журналіста Ю. Фучіка. 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІ- 
дАрності мблоді проти коло¬ 
ніалізму, за мирне співіснуван¬ 
ня — день солідарності демокра¬ 
тичної молоді світу з молоддю, 
яка бореться проти колоніалізму, 
за мирне співіснування держав. 
Встановлений 1957 4-м конгресом 
Всесвітньої федерації демокра¬ 
тичної молоді (Київ). Відзнача¬ 
ється 24.IV — в день прийняття 
рішень Бандунзької конференції 
1955. 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУ¬ 
ДЕНТІВ — день міжнар. солідар¬ 
ності студентів у боротьбі за мир і 
демократизацію освіти. Встановле¬ 
ний 1941 в Лондоні на міжнар. зуст¬ 
річі студентів країн, що вели бо¬ 
ротьбу проти фашизму. Відзнача¬ 
ється щороку 17.XI — в день стра¬ 
ти нім. фашистами керівників Сою¬ 
зу студентів Чехословаччини — 
учасників Руху Опору. 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ 
— день міжнародної солідарно¬ 
сті працівників театрального мис¬ 
тецтва. Встановлений за ініціати¬ 
вою фін. делегації Міжнар. ін-том 
театру (громадська орг-ція театр, 
діячів світу при ЮНЕСКО) на сво¬ 
єму IX конгресі,який відбувся 1961 
у Відні. М. д. т. відзначається що¬ 
річно 27 березня під девізом: 
«Театр — засіб взаєморозуміння й 
зміцнення миру між народами». 
Театри СРСР щороку беруть 
участь у проведенні М. д. т., по¬ 
казуючи кращі вистави, присвя¬ 
чені знаменним подіям. Зокре¬ 
ма, XIX М. д. т. (1980) в СРСР 
був відзначений виставами до 
110-ї річниці з дня народження 
В. І. Леніна, 35-річчя Перемоги 
рад. народу над німецько-фашист. 
загарбниками, спектаклями за п’є¬ 
сами, що відображають успіхи в 
комуністичному будівництві, бо¬ 
ротьбу народів за мир і дружбу. 

М. І Царьов. 

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ 
ДЕНЬ 8 БЕРЕЗНЯ — день між- 
нар. солідарності жінок у боротьбі 

за екон., соціальну і політ, рівно¬ 
правність. Рішення про щорічне 
святкування М. ж. д. прийняла 2-а 
Міжнар. конференція соціаліс¬ 
ток 1910 у Копенгагені на пропо¬ 
зицію К. Цеткін. Уперше М. ж. д. 
проводили 1911 в Німеччині, 
Австрії, Швейцарії і Данії, в Ро¬ 
сії — 1913 в Петербурзі. В СРСР 
та ін. соціалістичних країнах про¬ 
водиться під знаком мобілізації 
жінок, які визволилися від соціаль¬ 
ного гніту і здобули однакові з чо¬ 
ловіками права на активну діяль¬ 
ність в усіх галузях госп., сусп.- 
політ. і культур, життя. В несоціа- 
лістичних країнах М. ж. д. відзна¬ 
чається як день боротьби за права 
жінок і соціальний прогрес. В усіх 
країнах жінки проводять день 8 
березня як день солідарності в 
боротьбі за мир. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 8.У 1965 
8 березня в Рад. Союзі оголошено 
неробочим днем. М. Д. Семенчук. 

МІЖНАРОДНИМ ЗВЙЧАИ — 
правило поведінки /сржав, що 
склалося внаслідок однорідних, 
аналогічних міжнар. дій д-в, гол. 
чином внаслідок тривалого і 
багаторазового застосування його 
у відносинах між країнами, і ви¬ 
знається ними як норма міжна¬ 
родного права. Є одним з його 
джерел. М. з. не може суперечити 
імперативним (категоричним) нор¬ 
мам міжнар. права. Залежно від 
того, яка кількість д-в визнає 
М. з., він буває універсальним, 
регіональним і локальним. М. з. 
обов’язковий лише для тих д-в, 
що його визнають. 
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ¬ 
НИЙ БАНК (МІБ)—міжнар. 
банк соціалістичних країн. Засн. 
1970 у Москві відповідно до Угоди 
про створення МІБ. Членами бан¬ 
ку є НРБ, МИР, ПНР, УНР, 
СРР (з 1971), ЧССР, НДР, СРСР, 
Республіка Куба (з 1974), СРВ (з 
1977). В 1974 МІБ підписав угоду 
про осн. принципи співробітництва 
з Югославією. Гол. мета МІБ — 
поглиблення соціалістичного спів¬ 
робітництва, зближення та посту¬ 
пове вирівнювання рівнів екон. 
розвитку країн — членів банку 
внаслідок концентрації ресурсів та 
ефективнішого використання їх для 
капітального буд-ва. Осн. завдан¬ 
ня — надання середньострокових 
(до 5 років) і довгострокових (до 
15 років) кредитів, гол. чин. для 
проведення спільних екон. захо¬ 
дів пов’язаних з міжнародним 
соціалістичним поділом праці та 
кооперуванням вироби. Найвищий 
орган банку — Рада, в якій кожна 
країна — член банку незалежно 
від розміру внеску в капітал має 
один голос. 
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
СВІТОВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ — міжнар. об’єднання 
спеціалістів, які здійснюють комп¬ 
лексні розробки екон. проблем, 
дальшого поглиблення та вдоско¬ 
налення співробітництва країн — 
членів Ради Економічної Взає¬ 
модопомоги. Рішення про ство¬ 
рення ін-ту було прийнято на 24-й 
сесії РЕВ (1970) Міститься в Мо¬ 
скві. 
МІЖНАРОДНИЙ КАПІТАЛІС¬ 
ТИЧНИЙ ПОДІЯ ПРАЦІ — тери¬ 
торіальний поділ праці між окре¬ 

мими капіталістичними країнами, 
які спеціалізуються на виробництві 
певних видів продукції і потім об¬ 
мінюються нею. Характер М. к. п. 
п. зумовлюється капіталістичними 
виробничими відносинами і екон. 
законами капіталізму. Рушієм М. 
к. п. п. є гонитва за одержанням 
найбільших прибутків. Міжнар. 
спеціалізація і кооперування ви¬ 
робництва як і міжнар. обмін, 
що поглиблюється на їхній основі, 
розвиваються стихійно і супрово¬ 
дяться жорстокою конкуренцією 
між капіталістичними країнами, 
експлуатацією одних країн інши¬ 
ми. М. к. п. п. значно розвинувся 
в умовах великої машинної індуст¬ 
рії, яка поглиблює диференціацію 
виробництва, розвиток спеціаліза¬ 
ції і кооперування, що виходять за 
нац. межі. Велика машинна індуст¬ 
рія значно збільшила попит про¬ 
мислово розвинутих капіталістич. 
країн на сировину та на прод. това¬ 
ри, які вироблялися переважно ко¬ 
лоніальними й залежними країна¬ 
ми. Однобічна й вузька спеціалі¬ 
зація цих країн на вироби, окремих 
видів товарів зумовила екон. від¬ 
сталість і залежність їх від про¬ 
мислово розвинутих країн. Потвор¬ 
ний характер М. к. п. п. призвів 
до виникнення системи імперіаліс¬ 
тичної експлуатації і пограбування 
промислово розвинутими капіталіс¬ 
тичними д-вами економічно слабо¬ 
розвинутих країн Азії, Африки і 
Лат. Америки, які перетворилися 
на агр.-сировинні придатки імпе¬ 
ріалістичних д-в. З поглибленням 
загальної кризи капіталізму від¬ 
бувається криза М. к. п. п. Від 
капіталістичної системи відпав ряд 
країн, які почали розвиватися на 
основі міжнародного соціалістич¬ 
ного поділу праці. М. к. п. п. був 
підірваний і крахом колоніальної 
системи імперіалізму. 
В умовах науково-технічної рево¬ 
люції М. к. п. п. набуває широкого 
розвитку між промислово розви¬ 
нутими капіталістичними країна¬ 
ми. Він стимулюється вивозом ка¬ 
піталу, збільшенням кількості 
міжнародних монополій, міжна¬ 
родних державно-монополістич¬ 
них об'єднань і зростанням їхньої 
ролі у світовій економіці, поглиб¬ 
ленням наук.-тех. співробітництва 
капіталістичних країн, особливо 
тих, які входять у замкнуті держ.- 
монополістичні угруповання, роз¬ 
витком міжнар. кооперації праці 
капіталістичних фірм. Пов’язую¬ 
чи між собою різні країни, він у 
кінцевому підсумку веде до інтер¬ 
націоналізації госп. життя, зумов¬ 
лює формування світового капіта¬ 
лістичного г-ва. Однак М. к. п. п. 
не тільки не ослаблює суперечності 
капіталізму, а навпаки, гостра кон¬ 
курентна боротьба капіталістичних 
країн робить ще вразливішою 
їхню економіку, призводить до 
економічних криз. 
Літ.: Новиков Р. А., Шишков Ю. В. 
Международная кооперация капи- 
талистических фирм. М., 1972; Завья- 
лов П. С. Научно-техническая рево- 
люция и международная специализа- 
ция производства при капитализме. 
М., 1974; Рьімалов В. В. Структурньїе 
изменения в ми ровом капиталисти- 
ческом хозяйстве. М., 1978; Куманин 
Г. М. Капиталистический цикл. Взаи- 
мосвязь национальньїх и интернацио- 
нальньїх процессов. М., 1980. 

В. П. Степаненко. 
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МІЖНАРОДНИМ комітет ЗА 
європейську безпЄку і 
СПІВРОБІТНИЦТВО — міжнар. 
громадська орг-ція, мета якої — 
боротьба за безпеку і співробіт¬ 
ництво в Європі. Засн. 1972 за 
рішенням 1-ї Брюссельської асамб¬ 
леї. Діяльність к-ту відіграла знач¬ 
ну роль у підготовці й проведенні 
Наради з питань безпеки і спів¬ 
робітництва в Європі 1975. Після 
підписання Заключного акта на¬ 
ради к-т розробив Програму дій 
європ. громадськості на підтрим¬ 
ку результатів загальноєвроп. на¬ 
ради та по втіленню їх у життя. 
К-т провів значну роботу по скли¬ 
канню Белград. (1977—78) та 
Мадрід. (1980—81) зустрічей пред¬ 
ставників країн — учасниць Нара¬ 
ди з безпеки і співробітництва в 
Європі. За ініціативою к-ту 1979 
у Бельгії було скликано Форум 
європ. громадськості за роззбро¬ 
єння і безпеку. Членами к-ту є 
нац. к-ти і групи, які збираються 
на сесії не менше двох разів на 
рік. Виконавчий орган к-ту — 
Секретаріат. К-т видає інформа¬ 
ційний бюлетень. Штаб-квартира 
— в Брюсселі. 
МІЖНАРОДНИЙ комітет ІС- 
ТОРЙЧНИХ НАУК (МКІН) — 
міжнародна організація, що здій¬ 
снює наукові зв’язки між істо¬ 
риками різних країн, готує і про¬ 
водить міжнародні конгреси істо¬ 
риків. МКІН утворений рішенням 
5-го міжнар. конгресу істориків 
(квітень 1923, Брюссель). На уста¬ 
новчому засіданні, що відбулося 
14.V 1926 в Женеві, було прийнято 
статут МКІН. До складу орг-ції 
входять нац. к-ти, що представля¬ 
ють істор. наук, установи різних 
країн, а також міжнар. орг-ції 
істор. профілю, які примикають 
до МКІН. Членами орг-ції є істори¬ 
ки 41 країни (1975), а число асо¬ 
ційованих орг-цій — 16. Рад. істо¬ 
риків у МКІН представляє Націо¬ 
нальний комітет істориків Радян¬ 
ського Союзу. Найважливіші пи¬ 
тання МКІН вирішує Генеральна 
Асамблея, виконавчим органом є 
Бюро. Президентами МКІН, зокре¬ 
ма, були рад. історики О. А. Губер 
(1970—71) і Є. М. Жуков (1972— 
75). МКІН видає інформаційний 
бюлетень. А. В. Санцевич. 
міжнародний комітет 
СЛАВІСТІВ (МКС) — міжнар. 
наук, орг-ція, що проводить раз 
на 5 років міжнар. з’їзди в галузі 
слов'янознавства, координує ді¬ 
яльність нац. к-тів, міжнар. славі¬ 
стичних комісій. МКС об’єднує 
нац. к-ти 25 країн (1978), у т. ч. 
СРСР (Рад. к-т), УРСР і БРСР; 
нац. к-ти входять переважно до 
академій наук. МКС засн. 1955 
на з’їзді славістів у Белграді. Зго¬ 
дом МКС концентрував свою ро¬ 
боту там, де проходили з’їзди сла¬ 
вістів,— у Москві (1958), Софії 
(1963), Празі (1968), Варшаві 
(1973), Загребі (1978). К-т прово¬ 
дить і щорічні наради славістів. 

А. В. Санцевич. 

МІЖНАРОДНИЙ КОМУНІС¬ 
ТИЧНИЙ РУХ — бойовий аван¬ 
гард робітн. класу, трудящих усіх 
країн, найпрогресивніша і най- 
впливовіша політ, сила сучасності 
в боротьбі за революц. перебудову 
суспільства, за мир, демократію і 
нац. незалежність, за торжество 

соціалізму і комунізму. Першою 
міжнар. комуністичною орг-цією 
був створений 1847 К. Марксом і 
Ф. Енгельсом Союз комуністів, 
який став зародком комуністичної 
партії, першою формою міжнар. 
єдності пролетаріату. В програмі 
Союзу — « Маніфесті Комуніс¬ 
тичної партії» вперше в історії 
чітко визначено мету робітн. кла¬ 
су — повалення панування бур¬ 
жуазії, завоювання політ, влади і 
побудова комуністичного суспіль¬ 
ства. Бойовий заклик « Маніфесту» 
«Пролетарі всіх країн, єднайте¬ 
ся! » став девізом пролетаріату 
всього світу. Дальшим кроком 
М. к. р. була діяльність Інтер¬ 
націоналу 1-го (1864—76), який 
об’єднав передових представників 
пролетаріату майже 20 країн, 
сприяв поширенню революц. тео¬ 
рії, зробив перші кроки на шляху 
поєднання наук, соціалізму з ро¬ 
бітн. рухом у міжнар. масштабі. 
Духовним діт/пцем 1-го Інтернаціо¬ 
налу була Паризька комуна 1871. 
1-й Інтернаціонал, за висловом 
В. І. Леніна, «заклав фундамент 
міжнародної організації робітни¬ 
ків для підготовки їх революційно¬ 
го натиску на капітал..., фундамент 
пролетарської, міжнародної бо¬ 
ротьби за соціалізм» (Повне зібр. 
тв., т. 38, с. 292—293). Активізації 
робітн. руху сприяло створення 
Інтернаціоналу 2-го (1889—1914) 
— міжнар. об’єднання соціалістич. 
партій і орг-цій. У перший період 
своєї діяльності, коли його роботу 
спрямовував Ф. Енгельс, 2-й Інтер¬ 
націонал відіграв значну роль у 
розширенні міжнар. зв’язків ро¬ 
бітн. класу, в ідейному розгромі 
противників наук, соціалізму. Про¬ 
те після смерті Ф. Енгельса (1895) 
в більшості партій 2-го Інтернаціо¬ 
налу керівництво захопили право¬ 
опортуністичні елементи. 
В нових істор. умовах, на рубежі 
19—20 ст., коли капіталізм переріс 
у найвищу і останню стадію — ім¬ 
періалізм, боротьбу проти всіх 
різновидів опортунізму, за чисто¬ 
ту і дальший розвиток марксизму, 
за торжество революц. напряму 
в міжнар. робітн. русі очолив 
В. І. Ленін. В цей період центр світ, 
революц. руху перемістився в Ро¬ 
сію. Узагальнивши досвід боротьби 
рос. робітн. класу, досвід міжнар. 
пролет. руху, В. І. Ленін всебічно 
розвинув революц. вчення, збага¬ 
тив принципово важливими поло¬ 
женнями всі складові частини 
марксизму, відкрив новий етап у 
його розвитку. Неоціненною ідей- 
но-теор. зброєю революціонерів 
усіх країн стало ленінське вчення 
про партію, про соціалістичну ре¬ 
волюцію і диктатуру пролетаріа¬ 
ту, про класових союзників про¬ 
летаріату в боротьбі за демокра¬ 
тію і соціалізм, про нерозривний 
зв’язок соціального і нац. визволен¬ 
ня, про шляхи будівництва ново¬ 
го суспільства. Створення В. І. Ле¬ 
ніним 1903 партії нового типу — 
більшовицької партії — стало по¬ 
воротним пунктом у рос. і міжнар. 
робітн. русі. Більшовики повели 
рішучу боротьбу проти будь-яких 
проявів опортунізму і ревізіоніз¬ 
му. З поч. 1-ї світ, війни, коли 
опортуністичне керівництво 2-го 
Інтернаціоналу остаточно зрадило 
інтереси пролетаріату, В. І. Ленін. 

більшовицька партія підняли пра¬ 
пор боротьби за згуртування всіх 
революц., інтернаціоналістських 
сил, за відновлення марксистської 
ідейно-теор. основи міжнар. робітн. 
руху, за розрив з соціал-шовініз¬ 
мом і центризмом. Важливу роль у 
цьому відіграли Ціммервальдська 
конференція (1915) і Кінтальська 
конференція (1916) соціалістів-ін- 
тернаціоналістів, на яких В. І. Ле¬ 
нін і більшовики виступили проти 
війни, викрили зраду лідерів 2-го 
Інтернаціоналу, відстоювали марк¬ 
систські позиції в робітн. русі. 
Здійснена 1917 під керівництвом 
партії Леніна Велика Жовтнева 
соціалістична революція відкрила 
нову епоху в історії людства — 
епоху переходу від капіталізму до 
соціалізму в світ, масштабі. На 
істор. арену вийшла якісно нова 
революц. сила — правлячий і дер¬ 
жавно організований робітн. клас, 
що розпочав будівництво соціаліс¬ 
тич. суспільства. Перемога Вели¬ 
кого Жовтня, утворення і зміцнен¬ 
ня першої в світі соціалістичної 
д-ви поклали початок новому етапо¬ 
ві в розвитку міжнар. комуністич¬ 
ного і всього революц. руху, при¬ 
скорили виникнення в багатьох 
країнах марксистсько-ленінських 
партій — авангарду пролетаріату. 
Якщо 1917 в світі існувала лише 
одна комуністична партія — 
РСДРП (більшовиків), то 1918 
кількість їх зросла до 10, 1921 — 
до 34, 1928 їх налічувалось 46, а 
1935 була вже 61 комуністична і 
робітн. партія. В 1919 з ініціативи 
В. І. Леніна було засновано 3-й, 
Комуністичний Інтернаціонал. 
Основоположне значення для ус¬ 
пішної його роботи, дальшої твор¬ 
чої розробки стратегії і такти¬ 
ки М. к. р. мали діяльність і праці 
В. І. Леніна, зокрема «Пролетар¬ 
ська революція і ренегат Каут- 
ський», <Дитяча хвороба ,,лівиз¬ 
ни” в комунізмі*, його доповіді та 
промови на конгресах Комінтерну. 
«Вироблені Леніним ідейно-теоре¬ 
тичні, політичні й організаційні 
принципи і сьогодні лежать в осно¬ 
ві діяльності революційних партій 
робітничого класу, допомагають 
боротися і перемагати» (постанова 
ЦК КПРС «Про 110-у річницю з 
дня народження В. І. Леніна». К., 
1979, с. 6). 
За час своєї діяльності (1919—43) 
Комінтерн відіграв величезну роль 
у згуртуванні бойових сил міжнар. 
робітн. класу та становленні і зміц¬ 
ненні молодих комуністич. партій 
на принципах марксизму-ленініз¬ 
му* У розгортанні М. к. р. Він 
озброїв комуністів тактикою єдино¬ 
го робітн. і народного фронту, які 
стали важливими засобами бороть¬ 
би проти фашизму і війни, за со¬ 
ціальне і нац. визволення. Під 
керівництвом Комінтерну діяв ряд 
міжнар. прогресивних орг-цій: Ко¬ 
муністичний Інтернаціонал Мо¬ 
лоді, Червоний Інтернаціонал 
Профспілок (Профінтерн), Селян¬ 
ський Інтернаціонал, Спортивний 
Інтернаціонал та ін. У 1941 нім. фа¬ 
шизм і його союзники — ударна си¬ 
ла світового імперіалізму — силою 
зброї намагалися розгромити М. к. 
р. і його оплот — Союз РСР (див. 
Велика Вітчизняна війна Радян¬ 
ського Союзу 1941—45). Очолю¬ 
ваний КПРС рад. народ виступив 
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як гол. сила антигітлерівської 
коаліції, що забезпечила перемогу 
над фашизмом і внесла вирішаль¬ 
ний вклад у справу визволення на- 
одів від фашист, ярма. В роки 
руго) світової війни 1939—45 
комуністичні партії були організа¬ 
торами і керівниками антифашист, 
боротьби, керівною силою Руху 
Опору. Визначний вклад комуніс¬ 
тів у боротьбу проти фашизму, їхнє 
самовіддане служіння справі тру¬ 
дящих сприяли швидкому зростан¬ 
ню чисельності й авторитету ком¬ 
партій. За час війни чисельність 
лав М. к. р. зросла майже в 5 раз 
і досягла (1945) 20 млн. комуніс¬ 
тів. Післявоєнний період характе¬ 
ризувався дальшим зростанням орн 
ганізованості й класової свідомості 
міжнар. робітн. класу, посиленням 
впливу комуністичних партій у 
робітн. русі, в політ, житті. Під 
керівництвом компартій у ряді кра¬ 
їн Європи, Азії, Лат. Америки 
перемогли соціалістичні революції. 
Утворилася світова система соціа¬ 
лізму, яка стала вирішальним фак¬ 
тором розвитку людства. На новий 
ступінь піднявся робітн. рух у ка- 
піталістич. країнах. У деяких з 
них (Франція, Італія, Фінляндія 
та ін.) комуністи, підтримувані 
широкими нар. масами, ввійшли 
до складу урядів. Під впливом 
М. к. р. розгорнувся національно- 
визвольний рух, внаслідок якого 
зазнала краху колоніальна система 
імперіалізму На руїнах кол. коло¬ 
ніальних імперій виникли десятки 
нових самостійних держав. Розви¬ 
ваючись під прапором марксизму- 
ленінізму, М. к. р. перетворився 
на справді всесвітню, найвпливо- 
вішу політ, силу, найважливіший 
фактор сусп. прогресу, світового 
революційного процесу. Комуніс¬ 
тичні і робітн. партії діють у 94 
країнах, об’єднуючи понад 75 млн. 
чол. (1980), в т. ч. 4,5 млн.—у краї¬ 
нах несоціалістичної частини світу. 
Невід’ємною складовою частиною 
М. к. р. є Комуністична партія 
Радянського Союзу. 
Гол. завоювання М. к. р.— ство¬ 
рення і зміцнення світової системи 
соціалізму. В соціалістич. краї¬ 
нах діє найчисленніший загін ко¬ 
муністів. Будучи правлячими пар¬ 
тіями, комуністичні партії країн 
соціалістичної співдружності 
спрямовують творчу діяльність 
трудящих на побудову соціалізму і 
комунізму, розв’язують складні 
завдання розвитку економіки, зміц¬ 
нення нових соціальних відносин, 
комуністичного виховання народу, 
забезпечення захисту завоювань 
революції і миру на планеті. Вті¬ 
люючи наук, соціалізм у практику 
життя, комуністи країн соціаліс¬ 
тичної співдружності домоглися 
перетворення реального соціалізму 
на міжнар. силу, яка справляє 
вирішальний вплив на долю всього 
людства. Створений під їхнім ке¬ 
рівництвом соціалістич. лад прак¬ 
тично довів, що він «здатний забез¬ 
печити планомірний, безкризовий 
розвиток економіки в інтересах 
народу, гарантувати соціальні і 
політичні права трудящих, ство¬ 
рити умови для справжньої демо¬ 
кратії, реальної участі широких 
народних мас в управлінні суспіль¬ 
ством, для всебічного розвитку осо¬ 
би, рівноправності націй і дружби 

між ними. На ділі доведено, що 
тільки соціалізм здатний розв’я¬ 
зувати корінні проблеми, які сто¬ 
ять перед людством» (Міжнародна 
Нарада комуністичних і робітничих 
партій. Документи і матеріали. 
К., 1969, с. 272). 
Великий загін М. к. р. становлять 
комуністичні і робітн. партії, які 
діють у країнах несоціалістичної 
частини світу. Більшість з них є 
досвідченими, бойовими марксист¬ 
сько-ленінськими орг-ціями, що 
пройшли сувору школу класової 
боротьби. Як зазначалося на XXV 
з’їзді КПРС, зростання впливу 
компартій у капіталістич. світі — 
одне з знаменних явищ нашого ча¬ 
су. Діючи у важких, нерідко неле¬ 
гальних умовах, комуністи цих 
країн вносять великий вклад в ак¬ 
тивізацію робітн. руху і його згур¬ 
тування на класовій основі, очолю¬ 
ють боротьбу трудящих проти все¬ 
владдя монополій, за мир, демо¬ 
кратію і соціалізм. У країнах Лат 
Америки комуністи виступають за 
ліквідацію залежності своїх країн 
від імперіалізму США, проти за¬ 
силля місцевих олігархій, за зни¬ 
щення поміщицького землеволо¬ 
діння і всіх феод, пережитків, за 
глибокі демократичні й соціальні 
перетворення. В країнах Азії і 
Африки комуністичні партії ве¬ 
дуть активну боротьбу проти за¬ 
лишків колоніальної системи і всіх 
форм неоколоніалізму, за створен¬ 
ня єдиного антиімперіалістич., 
антифеод. фронту, за поглиблення 
соціального змісту нац.-визволь- 
ного руху. В країнах соціалістич. 
орієнтації комуністи виступають 
за тісне співробітництво з революц. - 
демократичними силами в розв’я¬ 
занні таких важливих завдань, як 
ліквідація екон. відсталості і виз¬ 
волення від іноз. екон. залежності, 
здійснення радикальних перетво¬ 
рень в інтересах нар. мас, захист 
революц. завоювань, розвиток 
дружніх взаємовідносин з д-вами 
соціалістич. співдружності. 
Під керівництвом компартій діє 
ряд нац. і міжнар. профспілкових, 
молодіжних, кооп., жіночих та ін. 
громад, орг-цій. Комуністи — най¬ 
послідовніші борці за права тру¬ 
дящих, за розв’язання корінних 
питань розвитку людства — проб¬ 
лем захисту навколишнього середо¬ 
вища, ліквідації голоду тощо. Во¬ 
ни — прапороносці боротьби най- 
ширших трудящих мас за відвер¬ 
нення нової світ, війни, за поглиб¬ 
лення розрядки і роззброєння, за¬ 
безпечення міцного миру і міжнар. 
безпеки. М. к. р. виступав як ви¬ 
рішальний елемент згуртування 
осн. сил сучас. світового револю¬ 
ційного процесу — світ, системи 
соціалізму, робітн. класу капіта¬ 
лістич. країн, нац.-визвольного, 
антиімперіалістич. руху народів. 
Компартії здійснюють свою полі¬ 
тику, стратегію і тактику на наук, 
основі, на міцному фундаменті 
марксизму-леиінізму. Керуючись 
марксистсько-ленінською теорією і 
враховуючи конкретні умови своєї 
країни, кожна партія самостійно 
розробляє свою політику, визначав 
напрями і засоби розв’язання кон¬ 
кретних завдань, обирає залежно 
від обставин шлях переходу до со¬ 
ціалізму, а також форми і методи 
будівництва соціалізму. Кожна 

компартія відповідальна за свою 
діяльність перед своїм робітн. 
класом і народом і водночас перед 
М. к. р. Нац. та інтернац. відпо¬ 
відальність кожної комуністичної 
і робітн. партії нероздільні. Осно¬ 
вою взаємовідносин між братніми 
партіями є принцип пролет. інтер¬ 
націоналізму, який передбачав ін¬ 
тернац. солідарність, взаємну під¬ 
тримку і товариське співробітницт¬ 
во, вироблення єдиних поглядів і 
погоджених позицій у боротьбі за 
спільні цілі, поважання самостій¬ 
ності і рівноправності, невтручання 
у внутр. справи одна одної. Форми 
інтернац. зв’язків і співробітницт¬ 
ва між партіями в різних істор. 
умовах були різними. Так, до 
1943 всі компартії входили до 
Комінтерну на правах секцій. У 
післявоєнні роки для обміну дос¬ 
відом і координації дій було ство¬ 
рено Інформаційне бюро кому¬ 
ністичних і робітничих партій 
(1947—56), яке відіграло певну 
роль у політ, орієнтації комуніс¬ 
тки. руху в умовах розв’язаної 
імперіалізмом <холодної війни*. В 
сучас. умовах утвердилися такі 
форми міжнар. зв’язків і співро¬ 
бітництва компартій, як двосторон¬ 
ні і багатосторонні зустрічі і кон¬ 
сультації, обмін досвідом роботи, 
регіон. ’ міжнар. наради. Зокрема, 
відбулися міжнар. Наради пред¬ 
ставників комуністичних і робіт¬ 
ничих партій 1957 і 1960, Нарада 
комуністичних і робітничих пар¬ 
тій 1969, на яких було прийнято 
важливі програмні документи М. 
к. р., вироблено стратегія лінію 
комуністів на сучас. етапі. Відбув¬ 
ся ряд регіон, нарад і конферен¬ 
цій компартій країн Зх. Європи, 
Лат. Америки й Карибського басей¬ 
ну, Араб. Сходу, в т. ч. Конферен¬ 
ція європейських комуністичних 
і робітничих партій 1967, Конфе¬ 
ренція комуністичних і робітни¬ 
чих партій Європи 1976, Паризь¬ 
ка зустріч комуністичних і робіт¬ 
ничих партій Європи 1980. Особ¬ 
ливого значення за останні роки на¬ 
були зустрічі й наради керівників 
братніх партій соціалістич. країн. 
Важливу роль у розширенні спів¬ 
робітництва компартій відіграють 
міжнар. теор. конференції та семі¬ 
нари, журнал <Проблечьі мира и 
социализма», контакти і зв’язки 
між органами інформації і н.-д. 
центрами братніх партій (див. 
Ідеологічне співробітництво мар¬ 
ксистсько-ленінських партій со¬ 
ціалістичних країн). 
Важливий напрям діяльності М. к. 
р.— узагальнення теор. роботи пар¬ 
тій, розвиток на цій основі мар¬ 
ксистсько-ленінської теорії, захист 
її принципів і основоположних 
ідей. Марксистсько-ленінські пар¬ 
тії творчо розробили такі пробле¬ 
ми, як зближення в нашу епоху 
демократичних і соціалістичних 
завдань революц. боротьби, пра¬ 
вильне поєднання мирних і немир¬ 
них форм революції, можливість 
некапіталістичного шляху розвит¬ 
ку для колишніх колоніальних кра¬ 
їн, об’єднання всіх миролюбних 
сил у боротьбі проти загрози ядер¬ 
ної війни. 
КПРС, керуючись принципами 
пролет. інтернаціоналізму, активно 
розвиває зв’язки з усіма загонами 
М. к. р., здійснює інтенсивний об- 
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мін парт, делегаціями, бере актив¬ 
ну участь на двосторонній і багато¬ 
сторонній основі в обговоренні на¬ 
зрілих проблем, що сприяє зміц¬ 
ненню інтернац. єдності М. к. р. 
Визначний вклад у творчий розви¬ 
ток стратегії і тактики М. к. р. вніс 
Двадцять шостий з'їзд КПРС 
(див. т. 12, Додаток). У його роботі 
взяли участь 123 делегації комуні- 
стич., робітн., революц.-демокра- 
тич. партій і орг-цій з 109 країн, що 
є свідченням інтернац. характеру 
М. к. р., непохитного міжнародно¬ 
го авторитету партії Леніна. 
М. к. р. розвивається і мужніє в бо¬ 
ротьбі проти всіх різновидів анти- 
комунізму. Гол. напрямом страте¬ 
гії імперіалізму в сучас. умовах є 
намагання розкласти комуністич. 
і весь революц. рух ізсередини, пі¬ 
дірвати авторитет комуністів. Пря¬ 
мим союзником імперіалізму став 
маоїзм. Найважливішу передумову 
зміцнення сили і боєздатності ко¬ 
муністич. партій, примноження 
їхнього вкладу в розв’язання акту¬ 
альних проблем, що стоять перед 
людством, комуністи вбачають у не¬ 
примиренній боротьбі проти бурж. 
ідеології, правого і «лівого» реві¬ 
зіонізму, догматизму і сектант¬ 
ства в робітн. русі, націоналізму і 
гегемонізму, проти всіх видів опор- 
туністич., розкольницької політи¬ 
ки, за всемірне зміцнення єдності 
своїх лав, за створення всесвітньо¬ 
го антиімперіалістич. фронту. 
КПРС разом з ін. братніми партія¬ 
ми невтомно бореться за зміцнення 
єдності міжнародного комуніс¬ 
тичного руху на принциповій осно¬ 
ві марксизму-ленінізму і пролетар¬ 
ського інтернаціоналізму. 
Літ.: Маркс. К. і Енгельс Ф. Мані¬ 
фест Комуністичної партії. Твори, 
т. 4; Ленін В. І. Про міжнародний ро¬ 
бітничий і комуністичний рух.К., 1970; 
Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, 
т. 1-7. К., 1971-79; Брежнєв Л. И. 
КПСС в борьбе за единство всех 
революционньїх и миролюбивьіх сил. 
М., 1979; Брежнєв Л. І. Звітна до¬ 
повідь Центрального Комітету КПРС 
XXVI з’їздові Комуністичної партії 
Радянського _ Союзу і чергові зав¬ 
дання партії в галузі внутрішньої 
і зовнішньої політики. К., 1981; 
Суслов М. А. Марксизм-ленинизм — 
интернациональное учение рабочего 
класса. М., 1973; Пономарев Б. Н. 
Избранное. М., 1977: В. И. Ленин 
и международное коммунистическое 
движение. М., 1970; Международное 
коммунистическое движение. М., 
1974; История международного рабо¬ 
чего и коммунистического движения. 
М.. 1975; Международное коммунис¬ 
тическое, рабочее и национально-осно- 
бодительное движение, ч. 1 — 2. М., 
1976: Международное рабочее лвиже- 
ние, т. 1—3. М., 1976—78; Влія* 
ниє Великого Октября на развитие ми¬ 
рового коммунистического движения. 
М., 1977; Проблеми международной 
политики КПСС и мирового коммуни¬ 
стического движения. М., 1977; Ком- 
мунисти мира — о своих партиях. Пра¬ 
га, 1976; Кривогуз И. М. Очерки 
истории современного международного 
коммунистического и рабочего движе¬ 
ния. М., 1977. ^ П. Ф. Гринюк. 
М ІЖНАРбДНИИ КООПЕРА¬ 
ТИВНИЙ АЛЬЯНС (МКА) — 
міжнар. об’єднання кооперативних 
орг-цій. Засн. 1895 в Лондоні. До 
МКА входять (кін. 1979) кооп. 
орг-ції 64 країн, що налічують по¬ 
над 346 млн. членів. Рад. коопера¬ 
ція (Центроспілка) входить до 
МКА з 1921. За статутом, мета 
МКА — розвиток і зміцнення 

міжнар. кооперативного руху, екон. 
зв’язків між кооперативами у всьо¬ 
му світі. Керівні органи: Конгрес 
(скликається один раз на 3—4 ро¬ 
ки), Центр, к-т (скликається щоро¬ 
ку), Виконком (складається з пре¬ 
зидента, 2 віце-президентів, 13 чле¬ 
нів). Поточною роботою керують 
директор і Секретаріат. Місцепе¬ 
ребування МКА — Лондон. 
МІЖНАРОДНИЙ КРЕДЙТ — 
форма руху позичкового капіталу 
(за капіталізму) або одна з форм 
планомірного екон. співробітництва 
(за соціалізму), пов’язана з надан¬ 
ням валютних і товарних ресурсів 
на умовах поворотності, строко- 
вості і сплати процентів. М. к. 
відображає зовнішньоекон. полі¬ 
тику країни-кредитора, зумовлю¬ 
ється її класовою природою і ха¬ 
рактером соціально-екон. ладу. З 
розвитком капіталізму М. к. став 
одним з осн. засобів імперіалістич¬ 
ної експансії і політики неоколоніа¬ 
лізму. Його використовують моно¬ 
полії капіталістичних країн для 
здобуття джерел сировини, роз¬ 
ширення ринків збуту, сфер за¬ 
стосування капіталу (див. Вивіз 
капіталу), для пограбування кра- 
їн-позичальниць, втягування їх 
воєнно-агресивні блоки, 
редитні відносини між соціаліс- 

тич. країнами будуються на основі 
принципів міждерж. відносин но¬ 
вого типу — соціалістич. інтерна¬ 
ціоналізму, повної рівності, по¬ 
важання суверенітету і нац. інте¬ 
ресів, взаємної вигоди і взаємодо¬ 
помоги. Міжнар. соціалістич. кре¬ 
дит підпорядковано завданням 
прискореного розвитку економіки 
кожної з країн і світової системи 
соціалізму в цілому. Розрізняють 
три осн. види кредиту: товар¬ 
ний (короткостроковий; надаєть¬ 
ся у вигляді поставок иром., прод. 
та ін. товарів), і нвестиці й - 
н и й (довгостроковий; надається 
для сплати комплектних поставок 
пром. підприємств, устаткування 
для буд-ва великих об’єктів і тех. 
сприяння в спорудженні їх, на 
оплату проектних та ін. робіт) та 
валютний (надається у вільно 
конвертованій валюті або золоті 
для закупівель необхідних товарів 
на світовому капіталістичному 
ринку і для подолання тимчасових 
утруднень у вирівнюванні балансів 
платіжних і полегшення розра¬ 
хунків з капіталістич. країнами). 
Міжнар. соціалістич. кредит вклю¬ 
чає кредити за клірингами, креди¬ 
ти Міжнародного інвестиційного 
банку (МІБ) на буд-во підприємств 
і споруд і кредити Міжнародно¬ 
го банку економічного співробіт¬ 
ництва (МБЕС) для кредитуван¬ 
ня зовнішньої торгівлі. Кредити 
МБЕС і МІБ надають у перевідних 
карбованцях та у вільно конверто¬ 
ваній валюті. В розвитку міжнар. 
соціалістич. кредиту виділяють два 
етапи. Перший з них пов’язаний з 
відбудовою нар. г-ва і проведен¬ 
ням соціалістич. перетворень у 
країнах нар. демократії після 2-ї 
світової війни. Економічне співро¬ 
бітництво соціалістичних країн 
у цей період розгорталося переваж¬ 
но на основі двосторонніх угод кра¬ 
їн нар. демократії з Радянським 
Союзом. 
Другий етап розвитку міжнар. со¬ 
ціалістич. кредиту, що почався в 

60-х рр., характеризується роз¬ 
ширенням кредитних відносин, 
поглибленням міжнар. соціалістич. 
поділу праці, переходом від дво¬ 
стороннього до багатостороннього 
співробітництва на основі коорди¬ 
нації нар.-госп. планів. Зовн. тор¬ 
гівля як гол. форма екон. співро¬ 
бітництва регулюється не тільки 
короткостроковим, а й довгостро¬ 
ковим кредитом (на п’ять і більше 
років). Рад. Союз надає кредити 
соціалістич. країнам у грош. і то¬ 
варній формах. 
Кредитні відносини СРСР з роз¬ 
винутими капіталістичними д-вами 
пов’язані переважно з зовн. тор¬ 
гівлею. В 70-х рр. поширився М. к. 
на компенсаційній основі, тобто 
країна-кредитор у рахунок довго¬ 
строкового кредиту постачає устат¬ 
кування, ліцензії, машини, мате¬ 
ріали для буд-ва пром. об’єктів. 
Погашення кредиту (компенсація), 
включаючи проценти, здійснюється 
після введення в дію збудованих 
об’єктів не валютою, а поставками 
сировини і продукції цих або ін. 
підприємств. Країнам, що розви¬ 
ваються, Азії, Африки і Лат. Аме¬ 
рики Рад. Союз надає кредити на 
пільгових умовах для швидкого 
подолання тяжких наслідків бага¬ 
товікової колоніальної експлуата¬ 
ції. Розвиток міжнар. соціалістич. 
кредиту відіграє дедалі більшу 
роль у розгортанні й поглибленні 
екон. співробітництва соціалістич¬ 
них країн та соціалістичної еконо¬ 
мічної інтеграції. І. м. Галь. 
МІЖНАРОДНИЙ НАФТОВИЙ 
КАРТЕЛЬ — об’єднання 7 най¬ 
більших у капіталістичному світі 
нафтових компаній. До них нале¬ 
жать: «Екссон», «Мобіл ойл», «Тек- 
сако», «Галф ойл», «Стандард ойл 
оф Каліфорнія» — СІЛА; «Ройял 
датч-Шелл» — англо-голландська і 
«Брітіш петролеум» — Великобри¬ 
танія. М. н. к. виник 1928 і захо¬ 
пив значну частку світових розві¬ 
док, добування і переробки наф¬ 
ти, а також збуту нафтопродук¬ 
тів. М. н. к. здійснює великий 
вплив на економіку й політику ім¬ 
періалістичних д-в, відіграв певну 
роль у підготовці й розв’язанні 2-ї 
світової війни 1939—45, придушен¬ 
ні нац.-визвольного руху, особливо 
в Ірані на поч. 50-х рр., виникненні 
близькосхідної кризи. Діяльність 
М. н. к. сприяла виникненню кризи 
енергетичної, оскільки була спря¬ 
мована на скорочення розвідок 
й добування палива в розвинутих 
країнах і обмеження поставок наф¬ 
ти з країн, що розвиваються. 

А. Г. Селіваненко. 
МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙ¬ 
СЬКИЙ комітет (МОК) — 
найвищий керівний орган олім¬ 
пійського руху; позаурядова між¬ 
нар. спорт, організація. Створений 
1894 за ініціативою П. де Куберте- 
на з метою регулярного проведення 
Олімпійських ігор, підвищення 
їхнього соціального значення й пре¬ 
стижу, сприяння розвитку аматор¬ 
ського спорту і зміцнення дружби 
між спортсменами всіх країн. МОК 
— постійно діюча орг-ція, що оби¬ 
рає; своїх членів з числа найактив¬ 
ніших організаторів спорт, руху в- 
різних країнах; визнає нац. Олім¬ 
пійські к-ти. На 1.1 1980 до складу 
МОК входило 88 членів з 70 країн. 
Виконавчий к-т МОК складається 
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з президента (обирається на 8 ро¬ 
ків), трьох віце-президентів і п’я¬ 
тьох членів. Статутний документ 
МОК — Хартія Олімпійських ігор. 
Сесія МОК відбувається щороку, 
в олімпійські роки — двічі: під 
час літніх і зимових ігор. Під час 
Олімпійських ігор МОК передає 
міжнародним спортивним феде¬ 
раціям право керівництва прове¬ 
денням змагань. Ю. М. Теппер. 

МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРА¬ 
ЦІ. — вищий ступінь розвитку су¬ 
спільного територіального поділу 
праці, який є одним з найважливі¬ 
ших проявів процесу усуспільнення 
праці. М. п. п. виявляється в спе¬ 
ціалізації окремих країн на ви¬ 
роби. певних видів пром., с.-г. та 
ін. продукції, зумовлює госп. збли¬ 
ження народів. М. п. п. виникає то¬ 
ді, коли продуктивні сили пере¬ 
ростають рамки однієї країни і 
утворюється світове господарство. 
Конкретним проявом такого поді¬ 
лу є світовий ринок. М. п. п. за¬ 
роджується і розвивається за ка¬ 
піталізму. Нової найвищої форми 
М. п. п. набуває лише після утво¬ 
рення світової системи соціаліз¬ 
му. Формування М. п. п. відбу¬ 
вається внаслідок усуспільнення 
виробництва, яке переростає нац. 
рамки і перетворюється на інтер¬ 
національний процес, коли всі 
міжнар. відносини і навіть «вся 
внутрішня організація народів... є 
виразом певного виду поділу пра¬ 
ці» (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., 
т. 27, с. 390). Визначальною умо¬ 
вою М. п. п. є зростання продук¬ 
тивних сил суспільства, причому 
вирішальну роль в його поглиб¬ 
ленні відіграють розвиток і ди¬ 
ференціація знарядь виробництва. 
Перехід до комплексної механіза- 
иії і автоматизації виробництва 
спричинює відокремлення цілих 
галузей вироби., що позитивно 
впливає на поглиблення спеціалі¬ 
зації та кооперування виробницт¬ 
ва. Потреба в міжнар. спеціаліза¬ 
ції особливо посилюється за умов 
науково-технічної революції, ос¬ 
кільки в рамках окремих країн 
неможливо випускати в масових 
масштабах всю постійно зростаючу 
номенклатуру сучасної промисло¬ 
вої продукції. 
В свою чергу, М. п. п. сприяє роз¬ 
виткові продуктивних сил, зрос¬ 
танню продуктивності праці, 
ефективнішому використанню зна¬ 
рядь праці та впровадженню висо¬ 
копродуктивного спеціалізованого 
устаткування, підвищенню ефек¬ 
тивності вироби., що вимагає нау¬ 
ково обгрунтованої спеціалізації 
та кооперування між країнами. 
Поглиблення М. п. п. нерозривно 
пов’язане з науково-технічним 
прогресом. Зростання й поглиблен¬ 
ня М. п. п. впливає на розвиток 
виробничих відносин, які визнача¬ 
ють його форму й характер. Існує 
міжнародний капіталістичний по¬ 
діл праці, який грунтується на па¬ 
нуванні приватної власності на 
засоби вироби., характеризуєть¬ 
ся підпорядкуванням економічно 
слаборозвинутих окраїн імперіаліс¬ 
тичним д-вам. Йому притаманні 
антагоністичні суперечності. Новий 
тип міжнародного соціалістичного 
поділу праці і світового г-ва з влас¬ 
тивим цому ринком базується на 
сусп. власності на засоби вироби., 

характеризується згуртованістю і 
об’єднанням країн соціалістичної 
співдружності, всебічним поєд¬ 
нанням нац. інтересів з інтернаціо¬ 
нальними і завданнями всієї спів¬ 
дружності; виступає могутнім при¬ 
скорювачем інтернаціоналізації 
госп. життя. М. П. Панченко. 

МІЖНАРОДНИЙ РОБІТНЙ- 
ЧИЙ РУХ — боротьба міжнар. 
робітн. класу за повалення капі¬ 
талістичного ладу і створення ко¬ 
муністичного суспільства, за екон., 
політ, і культурні інтереси робітни¬ 
ків, гол. сила сучасності в боротьбі 
за мир, демократію, нац. незалеж¬ 
ність і соціалізм. М. р. р. включає 
діяльність політ, партій робітн. 
класу, професійних спілок та ін. 
робітн. орг-цій. Найпослідовніше 
інтереси робітн. класу виражають 
марксистсько-ленінські партії, які 
ведуть боротьбу за єдність рядів і 
дій М. р. р. на основі марксизму- 
ленінізму. Див. Міжнародний ко¬ 
муністичний рух. 
МІЖНАРОДНИЙ СОЦІАЛІ¬ 
СТИЧНИЙ П0ДІЛ ПРАЦІ — 
новий тип міждерж. поділу праці, 
який виник зі створенням світової 
соціалістичної системи господар¬ 
ства і розвинувся в процесі екон. 
і науково-технічного співробітниц¬ 
тва соціалістичних країн. М. с. 
п. п.— об’єктивне екон. явище, 
яке веде до дедалі міцніючого 
взаємозв’язку нац. процесів від¬ 
творення в країнах соціалістич¬ 
ної співдружності, а також до 
створення найбільш раціональної і 
ефективної системи тер. розподілу 
вироби, в рамках світового соціа¬ 
лістичного господарства. Принци¬ 
пи М. с. п. п. відображено в 
Статуті Ради Економічної Взаємо¬ 
допомоги (РЕВ), прийнятому 1959, 
та в «Основних принципах міжна¬ 
родного соціалістичного поділу 
праці», що розроблені 15-ю сесією 
РЕВ (1962). М. с. п. п. спрямований 
на забезпечення умов оптимального 
екон. зростання нар.-госп. комп¬ 
лексу кожної соціалістич. країни, 
зближення їхніх екон. рівнів, 
на раціональний розвиток нац. 
екон. структур з метою їхнього 
ефективного внеску в систему світо¬ 
вого соціалістичного господарства. 
При М. с. п. п. кожна краї¬ 
на розвиває ті галузі вироби., для 
яких вона має найсприятливіші 
умови. Створюється комплекс 
галузей нар. г-ва, що перебувають 
в постійному взаємозв’язку і до¬ 
повнюють одна одну. Ядром такого 
комплексу в цих країнах є галузі 
важкої пром-сті (машинобудуван¬ 
ня, металургія, енергетика, хім. 
пром-сть). Враховуючи переваги 
М. с. п. п. і використовуючи їх для 
розвитку нац. г-в, у соціалістичній 
співдружності забезпечується най¬ 
більш повний і раціональний роз¬ 
виток продуктивних сил коленої 
країни зокрема і всієї системи в 
цілому. 
У країнах соціалістичної співдруж¬ 
ності М. с. п. п. спрямований на 
краще використання міжнар. спе¬ 
ціалізації і кооперації вироби. 
Цьому насамперед сприяє здійснен¬ 
ня Комплексної програми соціа¬ 
лістичної економічної інтеграції, 
де М. с. п. п. піднявся на якісно 
вищий ступінь створення довго¬ 
строкових цільових програм спів¬ 
робітництва, узгодженого плану 

багатосторонніх інтеграційних за¬ 
ходів, удосконалення координації 
нар.-госп. планів. Див. також Со¬ 
ціалістична економічна інтегра¬ 
ція. 
Літ.: Основньїе принципи междуна- 
родного социалистического разделе- 
ния труда. М., 1964; Будкін В. С. 
Міжнародний поділ праці та будів¬ 
ництво матеріально-технічної бази 
соціалістичних країн. К., 1969; Сер- 
геев В. П. Международное социалис- 
тическое разделение труда: показа- 
тели и тенденции развития. М., 1979; 
див. також літ. до ст. Соціалістична 
економічна інтеграція. 

Л. О. Канищенко. 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ЕЛЕКТ¬ 
РОЗВ’ЯЗКУ (МСЕ) — міжурядо- 
ва спеціалізована установа ООН 
(з 1947). Засн. 1865 в Парижі 22 
д-вами (в т. ч. Росією) як Міжнар. 
телеграфний союз; 1932 його реор¬ 
ганізовано в МСЕ. На кін. 1979 
членами МСЕ були 154 д-ви, в т. ч. 
СРСР, УРСР і БРСР. За статутом, 
мета МСЕ — підтримувати і роз¬ 
ширювати міжнар. співробітницт¬ 
во для поліпшення й раціонального 
використання всіх видів електро¬ 
зв'язку, включаючи телеграф, теле¬ 
фон і радіо, вдосконалення цих 
служб і розширення використання 
їх населенням, узгодження діяль¬ 
ності держав-членів у цій ,галузі. 
Значне місце в діяльності МСЕ 
займає подання тех. допомоги 
країнам, що розвиваються, в т. ч. 
сприяння розвиткові регіональ¬ 
них мереж електрозв’язку в Афри¬ 
ці, Азії і Лат. Америці. Постійни¬ 
ми органами МСЕ є Міжнар. теле¬ 
графний і телефонний консульта¬ 
тивний к-т, Міжнар. консульта¬ 
тивний к-т по радіо, Міжнар. 
к-т по реєстрації частот і Ген. сек¬ 
ретаріат. Найвищий орган МСЕ — 
Повноважна конференція, яка зби¬ 
рається один раз на п’ять років. 
Місцеперебування МСЕ— Женева. 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХО¬ 
РОНИ ПРИРОДИ (МСОП) — 
міжнар. орг-ція в галузі охорони 
природи. Створений 1948 за іні¬ 
ціативою ЮНЕСКО. Перші наста¬ 
новні збори відбулися у м. Фон- 
тенбло (Франція) 5 жовтня 1948. 
Об’єднує (1980) понад 300 приро¬ 
доохоронних установ з 87 країн 
світу. Юрид. членами МСОП від 
СРСР з 1956 є Гол. управління 
охорони природи, заповідників і 
мисливського г-ва, М-во с. г. СРСР 
та Всерос. т-во охорони природи. 
Осн. напрями діяльності МСОП 
представлені різними комісіями: 
екологічне обгрунтування охорони 
навколишнього середовища, охо¬ 
рона рідкісних та зникаючих видів 
рослин і тварин (у т. ч. створення 
міжнар. Червоної книги), розроб¬ 
лення політ., правових та адм. 
питань охорони природи, поши¬ 
рення знань з екології та охорони 
природи тощо. Найактуальніші 
проблеми, що мають міжнар. зна¬ 
чення, обговорюються на Ген. 
асамблеях (з’їздах) МСОП, які 
відбуваються у різних країнах 
(чергова 1978 — в Ашхабаді). Ді¬ 
яльність МСОП (до якого входить 
і Міжнар. молодіжна федерація по 
вивченню й охороні природи) коор¬ 
динується з ін. міжнар. орг-ціями 
(ЮНЕСКО та ін.). Постійний адм. 
центр МСОП міститься у м. Морж 
(Швейцарія). 

М. А. Воїнственський. 
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МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ сту¬ 
дентів (МСС) — об’єднання де¬ 
мократичних студентських орга¬ 
нізацій. Засн. 1946 на 1-му Все¬ 
світньому конгресі студентів у 
Празі. Об’єднує понад 100 нац. 
студент, союзів (1980). Рад. сту¬ 
дентство представлено Студент¬ 
ською радою СРСР. Мета МСС — 
захист прав та інтересів студентів, 
зміцнення дружби та співробітни¬ 
цтва між народами, їхньої бо¬ 
ротьби проти імперіалізму, за мир, 
демократію і прогрес; демократи¬ 
зація освіти. Щорічно з 10 по 17.XI 
МСС проводить Міжнар. студент¬ 
ський тиждень боротьби за мир, 
нац. незалежність і соціальне виз¬ 
волення, що завершується Міжна¬ 
родним днем студентів. МСС віді¬ 
грав активну роль у проведенні 
Всесвітніх фестивалів молоді та 
студентів та ін. форумів демокра- 
тич. молоді світу. Керівні органи 
МСС — Конгрес (скликається раз 
на 3 роки), Виконавчий к-т, Сек¬ 
ретаріат. Місцеперебування ке¬ 
рівних органів — Прага. Друко¬ 
ваний орган МСС — журн. < Все¬ 
світні студентські вісті » (англ., 
франц., ісп. та араб, мовами). 

/• Г. Косиков. 
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ТЕО¬ 
РЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ 
ХІМІЇ — орг-ція, що здійснює зв’я¬ 
зок між наук. хім. центрами різ¬ 
них країн і координує дослідження 
в галузі хімії, публікацію наук, 
праць, хім. термінологію; публікує, 
зокрема, міжнар. таблиці атомних 
мас елементів. Створена 1920. Чле¬ 
нами союзу є наук, установи 42 
країн (1980), у т. ч. АН СРСР (з 
1930). У ряді країн-учасниць ство¬ 
рені нац. комітети хіміків. Союз 
видає журнал ««Теоретична та прик¬ 
ладна хімія » (статті друкують 
англ., франц. і нім. мовами). 
М. с. т. та п. х. входить до Міжна¬ 
родної ради наукових союзів. 
МІЖНАРОДНИЙ СУД оон— 
один з головних органів Організа¬ 
ції Об'єднаних Націй. Засн. 1945. 
Осн. завданням М. с. є розв’язу¬ 
вання міжнар. спорів і винесення 
консультатив. висновків з юрид. пи¬ 
тань на запити Генеральної Асамб¬ 
леї, Ради Безпеки та (з дозволу 
Ген. Асамблеї) ін. органів і спеціа¬ 
лізованих установ ООН. Порядок 
діяльності і склад М. с. визначено 
Статутом ООН, Статутом М. с. 
та його регламентом. Усі д-ви — 
члени ООН є учасниками Стату¬ 
ту М. с. Ним може стати й будь- 
яка д-ва — не член ООН. До скла¬ 
ду М. с. входить 15 членів, яких 
обирають (роздільно) Ген. Асамб¬ 
лея та Рада Безпеки ООН абсолют¬ 
ною більшісію голосів строком на 
9 років. Відповідно до Статуту 
М. с. кожний обраний суддя пови¬ 
нен відповідати всім поставленим 
вимогам, зокрема мати визнаний 
авторитет у галузі міжнар. права. 
Весь склад суддів у цілому повинен 
забезпечувати представництво най¬ 
головніших форм цивілізації та 
основних правових систем світу 
(ст. 2, 9). Кожні 3 роки склад М. с. 
оновлюється на */з- Від СРСР до 
М. с. обиралися С. Б. Крилов, 
С. О. Голунський, Ф. І. Кожевни- 
ков, В. М. Корецький, П. Д. Мо¬ 
розов. М. с. засідає постійно і роз¬ 
в’язує передані йому спори на осно¬ 
ві міжнародного права. Сторонами 

в справах, що їх розглядає М. с., 
можуть бути лише д-ви. Місце¬ 
перебування М. с.— Гаага (Нідер¬ 
ланди). 
Літ.: Українська РСР на міжнарод¬ 
ній арені. Збірник документів і ма¬ 
теріалів. 1962—1970 рр. К., 1977; 
Кольяр К.-А. Международньїе орга- 
низации и учреждения. Пер. с франц. 
М., 1972. В. М. Корецький. 
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ дія¬ 
чів КУЛЬТУРИ В Києві — конг¬ 
рес, присвячений 150-рІЧЧЮ З ДНЯ 
народження Т. Г. Шевченка; від¬ 
бувся 29—ЗО.У 1964. Форум був 
організований Респ. урядовим шев¬ 
ченківським ювілейним комітетом 
(голова — укр. поет, академік АН 
УРСР М. Бажан) при активному 
сприянні Всесвітньої Ради Миру і 
ЮНЕСКО. В ньому взяли участь 
діячі культури, науки й мистецтва 
братніх республік СРСР, 43 зару¬ 
біжних країн, представники від 
робітників, колгоспників та інте¬ 
лігенції УРСР. На форум прибула 
делегація ЮНЕСКО. Доповідь 
«Шевченко й сучасний світ» виго¬ 
лосив чл.-кор. АН УРСР Л. Нови- 
ченко. З промовами виступили інд. 
вчений С. К. Чаттерджі, рос. пись¬ 
менник Б. Полевой, канад. поет 
У. Макдональд, япон. учений Т. Ку- 
рода, польс. письменник Я. Іваш- 
кевич, франц. письменник Е. Гіль- 
вік, угор. письменник А. Гідаш 
та ін. Учасники форуму відвідали 
шевченківські місця: Канів, Шев- 
ченкове, Моринці й Будище. 
МІЖНАРОДНИМ ЦЕНТР НАУ¬ 
КОВОЇ І ТЕХНГЧНОЇ ІНФОР¬ 
МАЦІЇ (МЦНТІ). Засн. на під¬ 
ставі угоди, укладеної 27.11 1969 
між урядами країн — членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги. До 
його складу входять НРБ, МНР, 
НДР, ПНР, СРР, СРСР, УНР, 
ЧССР, Республіка Куба (з 1973) 
і СРВ (1979). Мета МЦНТІ — 
створення умов для всебічного при¬ 
скорення наук.-тех. прогресу і 
підвищення ефективності н.-д. ді¬ 
яльності в соціалістичних країнах у 
галузі природничо-тех. наук. Осн. 
завдання: розробка системи наук.- 
тех. інформації для країн-учас¬ 
ниць; здійснення інформаційного 
обслуговування понад 120 наук, 
інформаційних орг-цій країн; про¬ 
ведення н.-д. робіт у галузі теорії 
і практики наук.-тех. інформації; 
подання нац. орг-ціям методичної 
і орг. допомоги, сприяння в підго¬ 
товці і підвищенні кваліфікації 
робітників у галузі інформації, в 
організації обміну досвідом робо¬ 
ти. МЦНТІ надано право відкрива¬ 
ти в країнах-членах свої філіали. 
Найвищий орган — Комітет уповно¬ 
важених представників країн — 
членів МЦНТІ. Делегація кожної 
країни має один вирішальний го¬ 
лос. Оперативне керівництво 
МЦНТІ здійснює Дирекція. Місце¬ 
перебування — Москва. 

С. І. Соколенко. 
МІЖНАРОДНИЙ ЮНАЦЬКИМ 
ДЕНЬ (МЮД) — міжнар. свято 
прогресивної молоді. Відзначалося 
щороку 1915—45. МЮД був вста¬ 
новлений рішенням Міжнар. соціа¬ 
лістичної конференції молоді в 
Берні (1915) з метою мобілізації 
молоді на боротьбу проти імперіа¬ 
лістичної війни. Вперше МЮД був 
проведений З.Х 1915 в Швейцарії, 
Голландії, США, Італії, Румунії та 
ін. країнах під лозунгом «Геть вій¬ 

ну!». В Росії вперше святкувався 
1917. З 1919 підготовка і відзна¬ 
чення МЮД проводились під ке¬ 
рівництвом Комуністичного Інтер¬ 
націоналу Молоді. З 1932 від¬ 
значався 1. IX. В 1945 Всесвіт¬ 
ній конгрес демократичної молоді в 
Лондоні ухвалив відзначати щоро¬ 
ку 10. АІ Всесвітній день моло¬ 
ді. Т. Л. Пономаренко. 
МІЖНАРОДНІ ВОЄННІ ТРИ¬ 
БУНАЛИ — міжнар. кримінальні 
суди, створені за спец, угодами між 
д-вами-переможницями для покара¬ 
ння головних воєнних злочинців 2-ї 
світової війни 1939—45. Було два 
такі трибунали. М. в. т. для 
суду й покарання гол. 
воєнних злочинців є в - 
роп. країн осі створено на 
підставі угоди між урядами СРСР, 
США, Великобританії і Франції 
від 8.VIII 1945. Статут, доданий до 
цієї угоди, визначав, що кожен з 
урядів, який брав участь у ство¬ 
ренні трибуналу, призначав до його 
складу одного члена, заступника 
члена трибуналу і гол. обвинувача. 
Розслідування злочинів гол. воєн¬ 
них злочинців покладалося на к-т 
гол. обвинувачів. У Статуті було 
сформульовано поняття «воєнні 
злочини», «злочини проти миру» 
та «злочини проти людяності». 
Трибунал мав розглядати справи 
воєнних злочинців, злочини яких 
не були пов’язані з певним геогр. 
місцем, а також вирішувати пи¬ 
тання про визнання злочинними 
деяких орг-цій гітлерівського ре¬ 
жиму. Відповідальності підлягали 
особи як за безпосередню участь у 
вчиненні злочинів, так і за членство 
в злочинних орг-ціях. Трибунал 
засідав у м. Нюрнбергу (Німеччи¬ 
на) з 20.XI 1945 до 1.Х 1946 (див. 
Нюрнберзький процес). М. в. т. 
для Далекого Сходу 
створено 19.1 1946 за угодою між 
урядами СРСР, США, Велико¬ 
британії, Китаю, Франції, Австра¬ 
лії, Канади, Нової Зеландії, ^Ні¬ 
дерландів, Індії та Філіппін. Його 
Статут принципово не відрізнявся 
від Статуту М. в. т., що засідав у 
Нюрнберзі. М. в. т. для Далекого 
Сходу з З.У 1946 до 12.XI 1948 роз¬ 
глянув у Токіо (Японія) справи 
гол. япон. воєнних злочинців 
(див. Токійський процес). Окремі 
принципи міжнародного права, 
встановлені Статутами цих М. в. т., 
підтверджено резолюціями Гене¬ 
ральної Асамблеї ООН від 11.XII 
1946 та 21.XI 1947. Ген. Асамблея 
ООН 26.XI 1968 ухвалила Конвен¬ 
цію про незастосовність строку 
давності до воєнних злочинів і 
злочинів проти людства. 

Я. П. Нагнойний. 
міжнарОдні держАвно мо- 
НОПОЛІСТЙЧНІ ОБ'ЄДНАН¬ 
НЯ — об’єднання міжнародних 
монополій, створені на базі між- 
держ. угод. Об’єктивною основою 
виникнення і розвитку М. д.-м. о. 
є процес інтернаціоналізації 
продуктивних сил, переростан¬ 
ня ними рамок нац. кордонів капі¬ 
талістичних д-в і нац. держ.-моно¬ 
полістичного регулювання. Діяль¬ 
ність М. д.-м. о. зумовлена нама¬ 
ганням урядів капіталістичних 
д-в, міжнар. монополій і орг-цій 
виробити та узгодити свою політи¬ 
ку за допомогою міжнар. договорів 
або між держ. орг-цій. Створено 

МІЖНАРОДНІ 
ДЕРЖАВНО-МОНО¬ 

ПОЛІСТИЧНІ 
ОБ’ЄДНАННЯ 

Емблема 
Міжнародного 
Союзу Студенті*. 
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МІЖНАРОДНІ 
ЕКОНОМІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

Нагрудна медаль лау¬ 
реата Міжнародної 
Ленінської премії «За 
зміцнення миру між 
народами». 

Міжнародні конгреси 
істориків: 

1- й - 23-28.VII 1900, 
Париж 

2- й — 1-9.IV 1903, 
Рим 

3- й — 6—8. VIII 1908, 
Берлін 

4- й -3-9.IV 1913, 
Лондон 

5- й - 9-14.^ 1923, 
Брюссель 

6- й - 14—18.VIIІ 1928, 
Осло 

7- й - 21—28.VIII 1933, 
Варшава 

8- й — 28. VIII—4.IX 
1938, Цюріх 

9- й - 28.VIIІ—З.ІХ 
1950, Париж 

10- й - 4-11ЛХ 1955, 
Рим 

11- й - 21—28.VIII1960, 
Стокгольм 

12- й — 29. VIII—5.IX 
1965, Відень 

13- й - 16—23.VIII 1970, 
Москва 

14- й - 22—29. VIIІ 1975, 
Сан-Франціско 

15- й - 10—18.VIII 1980, 
Бухарест 

міжнар. орг-ції для врегулювання 
проблем зовн. торгівлі (див. Ге¬ 
неральна угода про тарифи і 
торгівлю), міжнар. валютних від¬ 
носин (Міжнародний валютний 
фонд), міжнар. кредитних відно¬ 
син (зокрема, Міжнародний банк 
реконструкції і розвитку). 
М. д.-м. о. розвиваються на галузе¬ 
вому (напр., Європейське об'єднан¬ 
ня вугілля і сталі) та регіонально¬ 
му (Європейське економічне това¬ 
риство) рівнях. Відбувається про¬ 
цес імперіалістичної інтеграції еко¬ 
номічної, в т. ч. ряду країн Зх. 
Європи. Така інтеграція дає змогу 
певною мірою здійснювати над- 
нац. регулювання в масштабі ре¬ 
гіональних капіталістичних угру¬ 
повань, одночасно посилюючи 
експлуатацію трудящих мас. 
М.д.-м. о. намагаються розробляти 
спільну стратегію імперіалістич¬ 
них д-в щодо соціалістичних країн 
і країн, що розвиваються. Проте 
розвиток М. д.-м. о. в умовах 
загальної кризи капіталізму ха¬ 
рактеризується дальшим посилен¬ 
ням антагоністичних міжімперіа- 
лістичних суперечностей. Гостра 
конкурентна боротьба між капі¬ 
талістичними країнами, міжнар. 
монополіями зумовлена діянням 
нерівномірності економічного і по¬ 
літичного розвитку капіталізму 
в епоху імперіалізму закону. 

С. В. Моперний. 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ОРГАН І ЗАЦІЇ соціалістичних кра¬ 
їн— організації, що функціонують 
у різних галузях економічної діяль¬ 
ності країн — членів Ради Еконо¬ 
мічної Взаємодопомоги (РЕВ). 
Об’єктивною основою розвитку цих 
орг-цій є посилення інтернаціона¬ 
лізації продуктивних сил, зростаю¬ 
че усуспільнення вироби, і обмі¬ 
ну, науки і техніки, поглиблення 
екон. інтеграції соціалістичних 
країн (див. Соціалістична еко¬ 
номічна інтеграція). Міжнар. 
екон. орг-ції створюються на бага¬ 
тосторонній та двосторонній основі, 
свою діяльність вони будують на 
заг. принципах взаємовідносин 
між соціалістичними країнами. За 
характером і правовим становищем 
міжнар. екон. орг-ції поділяються 
на міждерж. орг-ції і міжнар. 
госп. об’єднання. Гол^ функцією 
міждерж. екон. орг-цій є коорди¬ 
нація дій країн-учасниць з екон. 
і наук.-тех. співробітництва в різ¬ 
них галузях нар. г-ва і з вироби, 
окремих видів продукції. їх ство¬ 
рюють на основі договорів, які 
укладають заінтересовані країни. 
Осн. функції міжнар. госп. об'єкт 
нань полягають у координації дій 
організацій-учасниць по співро¬ 
бітництву і кооперуванню та у 
здійсненні спільної госп. діяльності 
в галузі н.-д. і проектно-конструк¬ 
торських робіт, вироби., послуг і 
зовн. торгівлі. Учасниками між¬ 
нар. госп. об’єднань є госп. орг-ції 
країн — об’єднання, окремі під¬ 
приємства, трести, ін-ти, комбіна¬ 
ти та ін., тобто орг-ції, які є суб’єк¬ 
тами цивільного права і які збе¬ 
рігають повну правову та орг. само¬ 
стійність. У системі екон. і наук.- 
тех. співробітництва діють (1979) 
понад ЗО міжнар. екон. орг-цій. 
Серед них: Міжнародний банк 
економічного співробітництва, 
Міжнародний інвестиційний банк. 

виробничо-галузеві орг-ції <1нтер- 
метал>, <1нтерхім> тощо, між¬ 
нар. госп. об’єднання нінтератом- 
інструменть, <1нтератоменерго», 
« Інтертекст ильмаїи », <Інт ер хім¬ 
волокно», двосторонні орг-ції <Асо- 
фото%, «Інтерпорт* тощо. Нові 
важливі завдання щодо всебічного 
розвитку екон. співробітництва ви¬ 
сунула перед міжнар. екон. орг-ці- 
ями Комплексна програма даль¬ 
шого поглиблення і вдосконалення 
співробітництва й розвитку соціа¬ 
лістичної економічної інтеграції 
країн — членів РЕВ. 

. А. С. Філіпенко. 
МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІС- 
ТбРИКІВ. Скликаються раз за 
5 років для зміцнення наук, зв’яз¬ 
ків між істориками різних країн, 
узагальнення доробку в галузі 
історії (див. табл.). З 1926 підго¬ 
товку й проведення конгресів здійс¬ 
нює Міжнародний комітет істо¬ 
ричних наук. У роботі конгресів 
брали участь рос. і рад. (1928, 1933 
і з 1955) історики, зокрема вчені 
України. А. В. Санцевич. 
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЗА ЗАГАЛЬНЕ і ПОВНЕ РОЗ¬ 
ЗБРОЄННЯ І ЗА ЗАБОРОНУ 
АТОМНОЇ ТА ВОДНЕВОЇ 
ЗБРбї — щорічні збори громад¬ 
ськості різних країн світу, які 
скликаються за ініціативою. Япон. 
нац. ради боротьби проти атомної 
та водневої зброї. В роботі конфе¬ 
ренцій беруть участь також послан¬ 
ці Всесвітньої Ради Миру. Про¬ 
ходять (з 1955) у роковини атомно¬ 
го бомбардування амер. авіацією 
м. Хіросіми. Організатором кон¬ 
ференцій виступає Об’єднаний к-т 
організаційної єдності Руху при¬ 
хильників миру. Під час пленар¬ 
них засідань (Токіо) і виїзних (На¬ 
гасакі, Осака, Хіросіма) обгово¬ 
рюються питання активізації дій 
міжнар. демократичної громадсь¬ 
кості за припинення гонки озбро¬ 
єнь, запобігання загрозі ядерної 
війни, за мирне майбутнє планети. 
Конференція 1979 прийняла Декла¬ 
рацію «За допомогу жертвам атом¬ 
ної бомби, за ліквідацію ядерної 
зброї, за життя людства». Конфе¬ 
ренції сприяють посиленню бо¬ 
ротьби світової громадськості за 
розрядку міжнар. напруженості, 
за мирне співіснування д-в неза¬ 
лежно від їхнього сусп. ладу. 

С. В. Ісакович. 

МІЖНАРОДНІ ЛЕНІНСЬКІ 
ПРЕМІЇ «ЗА ЗМГЦНЕННЯ МЙ- 
РУ МІЖ НАРОДАМИ » — почес¬ 
ні нагороди за видатні заслуги в 
боротьбі за мир між народами. 
Встановлені Указом Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР від 20.XII 1949 
як Міжнар. Сталінські премії «За 
зміцнення миру між народами». 
Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 6.IX 1956 перейменовані 
на М . Л. п. їх присуджують видат¬ 
ним борцям за мир на знак визнан¬ 
ня їхніх особистих заслуг, а також 
активної діяльності орг-цій або 
рухів, що їх вони представляють, 
у боротьбі за мир між народами, 
незалежно від їхніх політ, погля¬ 
дів, парт, належності, реліг. пере¬ 
конань та раси. Премії (до 5 що¬ 
року, як правило, за минулий рік) 
присуджує К-т по Міжнар. Ленін¬ 
ських преміях, утворений з пред¬ 
ставників демократичних сил різ¬ 
них країн світу. Особам, удостоє¬ 

ним М. Л. п., вручаються диплом 
лауреата Міжнар. Ленінської пре¬ 
мії, золота нагрудна медаль з зо¬ 
браженням В. І. Леніна і грошова 
премія у розмірі 25 тис. крб. 
Серед нагороджених — державні 
діячі Л. І. Брежнєв (СРСР), 
Я. Кадар (Угорщина), У. Кекко- 
нен (Фінляндія), радянські пись¬ 
менники І. Еренбург, О. Корній¬ 
чук, М. Тихонов. 
МІЖНАРОДНІ МЕТРОЛОГІЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ — організації, 
створені на основі міжнар. угод для 
забезпечення міжнар. єдності ви¬ 
мірювань. Відповідно до Метрич¬ 
ної конвенції (див. Метрична 
система мір) не менш як 1 раз за 
6 років скликаються Ген. конфе¬ 
ренції з мір і ваги (ГКМВ), які є 
найвищим органом по встановлен¬ 
ню одиниць фізичних величин. Пер¬ 
ша ГКМВ відбулася 1889, 15-а — 
1975. Роботу по підготовці рішень 
ГКМВ проводить М іжнарод- 
ний комітет з мір і в а - 
г и (МКМВ), який складається з 
представників 18 країн, у т. ч. 
СРСР. Сесії МКМВ відбуваються 
не менш як 1 раз за 2 роки. При 
МКМВ працює 7 Консультативних 
комітетів (з електрики, з фото- і 
радіометрії, з термометрії, по ви¬ 
значенню метра, по визначенню се¬ 
кунди, з еталонів для вимірювання 
іонізуючих випромінювань, з оди¬ 
ниць). МКМВ керує й роботою 
Міжнародного бюро з 
мір і ваги — міжнар. наук, 
метрологічної орг-ції, створеної 
1875 (Севр, Франція). В 1956 за 
ініціативою СРСР створено Між¬ 
народну організацію 
законодавчої метроло- 
г і ї, яка має статус міжурядової 
орг-ції і розробляє заходи по усу¬ 
ненню труднощів у міжнар. торгів¬ 
лі й наук.-тех. співробітництві, 
викликаних неузгодженістю нор¬ 
мативних документів різних країн. 
Крім перелічених М. м. о., пи¬ 
тання метрології вивчають М іжнар. 
електротех. комісія (заснована 
1906), Міжнар. орг-ція по стандар¬ 
тизації (заснована 1947) та ін. 
При постійній комісії РЕВ по стан¬ 
дартизації 1971 засновано секцію 
метрології, яка займається ство¬ 
ренням еталонів РЕВ, звіркою на¬ 
ціональних еталонів та досліджен¬ 
ням ряду метрологічних проблем. 

Р. В. Якірін. 

МІЖНАРОДНІ МОНОПОЛІЇ — 
найбільші монополії імперіалістич¬ 
них держав, інтернац. за капіта¬ 
лом і сферою своєї діяльності. 
Утворення М. м. пов’язано з інтер¬ 
нац. переплетенням інтересів капі¬ 
талу різних країн в умовах імперіа¬ 
лізму на базі вивозу капіталу і є 
формою економічного поділу сві¬ 
ту. Виникли в 60—80-х рр. 19 ст. 
Найпоширенішою формою М. м. 
є картелі міжнародні. До М. м. 
належать також міжнар. синдика¬ 
ти, концерни, консорціуми, трес¬ 
ти. В останні роки М. м. значно 
змінили свої форми. Часто вони 
виступають як різного роду «това¬ 
риства» виробників певних товарів, 
«дослідницькі міжнар. ін-ти» 
тощо. До М. м. належать т. з. 
мультинаціональні монополії типу 
харчової монополії «Юнілевер» і 
нафт. «Ройял датч-Шелл» (обид¬ 
ві — англо-голландські), нікелевої 
«ІНКО» (канадо-американо-англо- 
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німецький капітал). Специфічною 
формою М. м. є транснаціональні 
монополії. Одним з видів М. м. є 
міжнар. монополістичні об’єднан¬ 
ня, створені за патентними угода¬ 
ми, що, як правило, супроводяться 
договорами про розподіл ринків. 
Значного поширення набули між¬ 
урядові товарні угоди, створення 
монополій з переважною участю 
держ. капіталу та ін. Посилюється 
процес втягування бурж. д-ви в 
боротьбу за макс. прибутки, що 
проявляється у використанні М. м. 
апарату нац. та іноз. д-в, у різних 
формах міжнародних державно- 
монополістичних об'єднань. Все це 
загострює конкурентну боротьбу 
за економічний переділ світу, 
міжімперіалістичні суперечності 
тощо. Міжнар. монополістичні об’¬ 
єднання створюються за угодами 
окремих д-в (напр., Європейське 
об'єднання вугілля і сталі, Євра- 
том). М. м. тісно пов’язані з бурж. 
д-вами в боротьбі імперіалізму 
проти світової соціалістичної спів¬ 
дружності, революційного робітн. 
і нац.-визвольного рухів, які обме¬ 
жують панування міжнар. моно¬ 
полій В. А. Колибанов. 
МІЖНАРОДНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
ГАЛ У З £ В И X ПРОФСПІЛОК 
(МОГП) — орг-ції, що об’єднують 
галузеві профспілки різних країн 
у межах міжнар. профспілкових 
об’єднань. У Всесвітній федера¬ 
ції профспілок діють Міжнар. 
об'єднання профспілок (МОП),які 
почали створюватися як авт. орг-ції 
1949 з метою захисту як спіль¬ 
них інтересів трудящих, так і 
їхніх інтересів, пов’язаних із спе¬ 
цифікою тієї чи ін. галузі вироб¬ 
ництва. Кожне МОП має власні 
програму і статут, що відповіда¬ 
ють осн. меті й заг. орієнтації ВФП 
МОП об’єднують профспілки со¬ 
ціалістичних, капіталістичних кра¬ 
їн та країн, що розвиваються (в т. 
ч. й ті, що не входять до ВФП). 
Загалом у ВФП функціонує 11 
МОП (транспортників, металістів, 
гірників, працівників торгівлі, бу¬ 
дівельників, хіміків і нафтовиків, 
робітників с. г., працівників гро¬ 
мад. обслуговування, працівників 
легкої пром-сті, харчовиків і пра¬ 
цівників готелів, працівників осві¬ 
ти), а також Міжнар. постійний 
к-т профспілок поліграф, пром-сті. 
Найвищий орган кожного МОП — 
міжнар. виробнича конференція 
(скликається, як правило, раз на 
4 роки), що обирає Адм. к-т і Ре¬ 
візійну комісію. Поточну діяль¬ 
ність здійснює Секретаріат, оби¬ 
раний Адм. к-том. У межах Між¬ 
народної конфедерації вільних 
профспілок галузеві профспілки 
об'єднуються 16 Міжнар. виробни¬ 
чими секретаріатами (виникли в 
кін. 19 ст.), діяльність яких коор¬ 
динує Бюро зв’язку. В межах Все¬ 
світньої конфедерації праці діють 
12 Міжнар. виробничих федерацій, 
їхня діяльність практично обме¬ 
жена Зх. Європою. Існують і авто¬ 
номні МОГП. До деяких з них 
входять профспілки СРСР та ін. 
соціалістичних країн. 

М. П. Ананьєв. 

МІЖНАРОДНІ ПАКТИ ПРО 
ПРАВА ЛЮДЙНИ — багатосто- 
онні міжнародні угоди, прийняті 
енеральною Асамблеєю ООН. 

16.XII 1966 на підставі Загальної 

декларації прав людини. До них 
належать Міжнародний 
пакт про економічні, 
соціальні та культур¬ 
ні права і Міжнарод¬ 
ний пакт про грома¬ 
дянські та політичні 
права. Присвячені комплексній 
міжнар.-правовій регламентації 
прав людини. 
СРСР та ін. соціалістичні країни 
відіграли вирішальну роль у роз¬ 
робці положень пактів. Внаслідок 
їхньої послідовної боротьби до 
них включено ряд важливих поло¬ 
жень про соціально-екон. пра¬ 
ва. ООН покладає на д-ви, які ра¬ 
тифікували ці пакти, юрид. обо¬ 
в’язки по додержанню проголоше¬ 
них прав. В обох пактах закріплено 
право народів на самовизначення 
і право вільно розпоряджатися 
своїми природними ресурсами. В 
Пакті про екон., соціальні та куль¬ 
тур. права проголошено такі важ¬ 
ливі права трудящих, як право на 
працю і безпечні умови праці, на 
відпочинок і оплачувану відпуст¬ 
ку, на створення профспілок і 
проведення страйків, на соціальне 
забезпечення, на достатній рівень 
життя, на освіту, в т. ч. обов’язко¬ 
ву і безплатну початкову освіту, 
на участь у культур, житті й ко¬ 
ристування результатами наук, 
прогресу тощо. В Пакті про грома¬ 
дянські та політ, права закріплено 
право кожної людини на життя, 
свободу і особисту недоторкан¬ 
ність, на свободу думки, совісті і 
релігії, на мирні збори і свободу 
асоціацій, положення про рів¬ 
ність усіх перед законом і судами 
і право на рівний захист з боку 
закону, право брати участь у держ. 
справах, положення про необхід¬ 
ність заборони пропаганди війни 
і виступів на користь нац., расової 
або релігійної ворожнечі та ін. 
М. п. про п. л. СРСР ратифіку¬ 
вав 16.Х 1973, УРСР — 19.Х 1973. 

О. В. Зайчук. 

МІЖНАРОДНІ прЄміТ мйру 
— почесні нагороди діячам науки, 
культури та мистецтва за кращі 
твори літератури й мистецтва, нау¬ 
кові праці та кінофільми, які спри¬ 
яють зміцненню миру між наро¬ 
дами; присуджуються й за знач¬ 
ний внесок у справу захисту миру 
прогресивним громад, організа¬ 
ціям, містам і органам преси. М. 
п. м. встановлено на 1-му Всесвіт¬ 
ньому конгресі прихильників миру 
в квітні 1949. Всесвітня Рада Ми¬ 
ру, яка їх присуджує, 1951 вста¬ 
новила три форми премій: Почес¬ 
ні М. п. м., М. п. м. (з 1957 не 
присуджувалися) і Золоті медалі 
Миру (з 1953 — Золоті медалі Ми¬ 
ру ім. Ф. Жоліо-Кюрі). Серед на¬ 
городжених цією медаллю — Гене¬ 
ральний секретар ЦК КПРС, голо¬ 
ва Президії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєв. М. п. м. нагородже¬ 
ні Д. Шостакович, П. Неруда, Хік- 
мет Назим Ран, П. Пікассо та ін. 
МІЖНАРОДНІ РГКИ — судно¬ 
плавні ріки, що перетинають те¬ 
риторію двох і більше держав. Та¬ 
кими ріками є, напр., Дунай, 
Рейн, Конго, Нігер, Амазонка, 
Парана. М. р. слід відрізняти від 

ік, по яких проходить кордон 
ержавний, т. з. прикордонних 

рік. Більшість М. р. має сполу¬ 
чення з морем і відкрита для суд¬ 

ноплавства всіх або лише певних 
країн. Інші використовуються 
спільно прибережними д-вами для 
будівництва гідроспоруд, рибаль¬ 
ства, іригації, меліорації тощо. Як 
правило, правовий режим М. р. 
регламентується угодами між при¬ 
бережними д-вами, в яких іноді 
беруть участь і неприбережні д-ви. 
Осн. рисами таких угод є те, що 
кожна д-ва здійснює свій суверені¬ 
тет над тією частиною ріки, що вхо¬ 
дить до складу її території. Вико¬ 
ристання М. р. прибережною краї¬ 
ною не повинно перешкоджати ін. 
д-ві користуватися тією частиною 
М. р., яка протікає в її межах. 
Для розв’язання питань, що вини¬ 
кають з приводу користування 
М. р., д-ви утворюють спец, комі¬ 
сії, які вирішують питання судно¬ 
плавства, рибальства, ін. видів 
госп. використання та боротьби 
проти забруднення вод даної М. р. 
СРСР бере участь у Дунайській 
комісії та в комісіях, утворених 
на основі угод з Норвегією, Фін¬ 
ляндією, Туреччиною, Іраном та 
ін. Нині приділяється велика ува¬ 
га питанням режиму судноплав¬ 
ства на М. р. Так, можливість 
кодифікації норм міжнар. права 
щодо міжнар. водних шляхів, у 
т. ч. рік, обговорювалася на сесі¬ 
ях Ген. Асамблеї ООН 1959 і 
1970. О. О. Зінченко. 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ 
— грошові розрахунки між під¬ 
приємствами, установами, банка¬ 
ми та окремими особами різних 
країн. М. р. пов’язані з операціями 
по зовнішній торгівлі, експорту й 
імпорту товарів, транспортуванню 
їх, а також з кредитними і не- 
торг. операціями, що стосуються 
утримання дипломатичних та ін. 
представництв, відряджень, туриз¬ 
му тощо. Переважна більшість М. 
р. здійснюється шляхом безготів¬ 
кових розрахунків. М. р. бувають 
двосторонні й багатосторонні. Осн. 
засобами М. р. є чеки, інкасові до¬ 
ручення, акредитиви, банківські 
векселі, телеграфні й поштові пла¬ 
тіжні доручення. М. р. між капіта- 
лістич. країнами здійснюються че¬ 
рез валюти гол. капіталістич. д-в. 
М. р. пов’язані з обміном одних 
валют на інші і з купівлею іноз. 
валюти. Тому важливу роль в 
М. р. відіграють валютні курси. 
В М. р. капіталістич. країн відо¬ 
бражуються глибинні процеси, які 
виникають в економіці й політи¬ 
ці, стихійність світового капіта¬ 
лістичного ринку і держ.-монопо¬ 
лістичне регулювання, загострення 
конкурентної боротьби і валютних 
суперечностей між країнами. 
М. р. соціалістичних країн про¬ 
водяться планомірно з додержан¬ 
ням принципів держ. валютної 
монополії. Соціалістичні країни — 
члени Ради Економічної Взаємо¬ 
допомоги здійснюють М. р. в 
колективній соціалістичній валюті 
(перевідних карбованцях) через 
Міжнародний банк економічного 
співробітництва (МБЕС) і Між¬ 
народний інвестиційний банк 
(МІБ). Осн. формою М. р. у від¬ 
носинах між орг-ціями соціаліс¬ 
тичних країн є інкасова форма 
розрахунків (див. Інкасо) з негай¬ 
ною оплатою. М. р. СРСР з краї¬ 
нами, що розвиваються, Азії, Аф¬ 
рики і Лат. Америки здійснюються 
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залежно від їхнього екон. і валют¬ 
ного становища на основі клірингу 
або в конвертованій валюті. Плате¬ 
жі за клірингом проводять пере¬ 
важно в над. валюті або у валюті 
третьої країни. В міжнар. розра¬ 
хунках СРСР з капіталістичними 
країнами розрізняють розрахунки 
між зовнішньоторг. орг-ціями 
СРСР і капіталістичними фірмами 
щодо експортних й імпортних опе¬ 
рацій, які здійснюються у формі 
інкасо і акредитива через Зовніш- 
торгбанк СРСР та іноз. банки, і 
міждерж. розрахунки СРСР з 
капіталістичними країнами, що їх 
проводять за двосторонніми клі¬ 
ринговими рахунками, враховую¬ 
чи особливості, передбачені в між¬ 
урядових платіжних угодах. В міру 
розширення зовнішньоекономічних 
зв’язків форми й методи М. р. 
урізноманітнюються. І. М. Галь. 

МІЖНАРОДНІ СПОРИ — зітк- 
нення інтересів учасників міжна¬ 
родних відносин з конкретних по¬ 
літ. або правових проблем, напр. 
щодо тлумачення договорів між¬ 
народних тощо. Виявом М. с. є 
пред’явлення взаємних претензій. 
Сторонами в М. с. можуть бути 
держави, міжнар. орг-ції, нації, що 
піднялися на боротьбу проти на¬ 
сильства колонізаторів. Сучасне 
міжнародне право забороняє вда¬ 
ватися до війни як засобу вирі¬ 
шення М. с. Д-ви повинні розв’я¬ 
зувати свої спори мирними засоба¬ 
ми (переговори, посередництво, 
<добрі послуги», Міжнародний суд 
ООН, Арбітраж міжнародний), 
щоб не піддавати загрозі міжнар. 
мир та безпеку. Статут ООН 
(розділ VI) розрізняє спори, які не 
створюють загрози підтриманню 
міжнар. миру, і спори, продовжен¬ 
ня яких може створити чи вже ство¬ 
рило таку загрозу. В першому ви¬ 
падку Рада Безпеки ООН може 
давати рекомендації з метою мир¬ 
ного вирішення спору тільки за 
проханням сторін, у другому — 
Рада Безпеки уповноважується ре¬ 
комендувати процедуру чи мето¬ 
ди врегулювання за власною іні¬ 
ціативою. СРСР виступає за мирне 
вирішення міжнар. проблем, вва¬ 
жаючи, що немає таких М. с., 
які не можна врегулювати мирними 
засобами. В. С. Семенов. 
МІЖНАРОДНІ СПОРТЙВНІ 
ОБ’ЄДНАННЯ — всесвітні і ре¬ 
гіональні міждерж. позаурядові 
орг-ції, створювані за домовленіс¬ 
тю між нац. спорт, орг-ціями з ме¬ 
тою розвитку інтернац. спорт, 
зв’язків на основі принципів між¬ 
нар. права. На 1.1 1980 налічува¬ 
лось понад 200 М. с. о., до складу 
яких входило бл. 150 міжнарод¬ 
них федерацій (в більшість з них 
входять спорт, орг-ції СРСР), 
асоціацій, союзів з окремих видів 
спорту. Розрізняють М. с. о. у н і - 
версальні, діяльність яких 
не обмежується однією галуззю 
фіз. культури і спорту (напр., 
Міжнародна рада фізичного вихо¬ 
вання і спорту); спеціаль¬ 
ні — з окремих видів спорту 
(міжнародні спорт, федерації з 
боксу, футболу тощо), за професій¬ 
ною (Міжнар. спорт, союз залізнич¬ 
ників), релігійною (Міжнар. ка¬ 
толицька федерація фіз. вихован¬ 
ня і спорту) або ін. належністю. 
Осн. завданнями М. с. о. є по¬ 

ширення своєї діяльності в різних 
країнах, сприяння створенню там 
відповідних нац. орг-цій; визнання 
їх; встановлення зв’язків з ними, 
контроль за виконанням статутів 
цими орг-ціями; вивчення і поши¬ 
рення міжнар. досвіду в своїй га¬ 
лузі; створення матеріально-фінан¬ 
сової бази тощо. Спец. М. с. о. 
розробляють правила і положення 
з даного виду спорту, контролюють 
їх виконання; планують і органі¬ 
зовують міжнар. змагання різного 
масштабу; реєструють рекорди та 
ін. Деякі М. с. о. організовують 
міжнар. професійну діяльність в 
галузі спорту (міжнар. федерації 
спорт, преси, медицини, психо¬ 
логії спорту та ін.). Діяльність 
М. с. о. визначається їхніми стату¬ 
тами, що передбачають виборність 
керівних органів і їхню звітність 
перед конгресами (асамблеями, 
з'їздами). Ю. М. Теппер. 
МІЖНАРбДНО-ПРАВОВА ВІД¬ 
ПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ — 
відповідальність, що виникає вна¬ 
слідок міжнар. правопорушення, 
тобто протиправної поведінки дер¬ 
жави, яка порушує норми міжна¬ 
родного права і спричиняє шко¬ 
ду ін. суб'єктам міжнародного 
права. Така поведінка може ви¬ 
являтися у діях (напр., акт агре¬ 
сії) або протиправному утриманні 
від дій (напр., незабезпечення 
охорони дипломатичного представ¬ 
ництва) будь-яких органів д-ви, 
що згідно з міжнар. правом роз¬ 
глядаються як дії д-ви. У деяких 
випадках М. в. д. може виникну¬ 
ти у зв’язку з протиправними діян¬ 
нями окремих осіб, а також органів 
іноземних д-в або міжнар. орг-цій 
(напр., коли вони використовують 
тер. даної д-ви для пропаганди 
війни, підривної діяльності або 
як базу для агресії). У таких ви¬ 
падках підставою М. в. д. є без¬ 
діяльність органів д-ви щодо по¬ 
передження або щодо припинення 
подібних дій. 
Відповідно до характеру міжна¬ 
родного правопорушення та запо¬ 
діяної ним шкоди розрізняють два 
види М. в. д.— нематеріальну 
(політичну) та матеріальну. Найти- 
повішими формами нематеріаль¬ 
ної М. в. д. звичайно є реторсії 
та сатисфакції (вибачення), а мате¬ 
ріальної — реституції та репа¬ 
рації. Особливими формами М. в. 
д. за міжнар. злочини (акти агре¬ 
сії, геноциду, апартеїду тощо) мо¬ 
жуть бути різні обмеження сувере¬ 
нітету держави, зокрема після¬ 
воєнна окупація її, демілітариза¬ 
ція та заборона мати збройні сили 
або певні види їх; обмеження 
юрисдикції в справах про кримі¬ 
нальну відповідальність воєнних 
злочинців, позбавлення частини 
території тощо. З метою встанов¬ 
лення факту міжнар. правопору¬ 
шення і визначення обсягу, видів і 
форм М. в. д. заінтересовані суб’¬ 
єкти міжнар. права зобов'язані 
вдаватися до переговорів та ін. 
мирних засобів розв’язання спорів. 
Літ.: Василенко В. А. Ответствен- 
ность государства за международньїе 
правонарушения. К., 1976; Мазов 
В. А. Ответственность в международ- 
ном праве. М., 1979. 

В. А. Василенко. 
МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИМ 
соіЬз — міжнародна неурядова 
орг-ція. Складається з нац. пар¬ 

ламентських груп, що поділяють її 
цілі та беруть участь в її роботі. 
Існує з 1889. Членами М. с. є 6л. 
90 парламентських груп (1980). 
Парламентська група СРСР є чле¬ 
ном М. с. з 1955. Згідно з Статутом 
М. с. його метою є заохочення осо¬ 
бистих контактів між членами всіх 
парламентів та об’єднання їхніх 
зусиль для спільної діяльності у 
справі зміцнення і розвитку пред¬ 
ставницьких інститутів, а також в 
інтересах заохочення справи між¬ 
нар. миру і співробітництва. Рішен¬ 
ня М. с. не мають обов’язкової си¬ 
ли, але справляють певний вплив 
на світову громадськість як вираз 
думки представників парламентів 
значної кількості країн світу. М. с. 
має консультативний статус < А» 
при ООН. Найвищий орган М. с.— 
щорічна конференція. В період 
між конференціями керівництво 
союзом здійснює Міжпарламент¬ 
ська рада, куди входять по 2 пред¬ 
ставники від усіх нац. парламент¬ 
ських груп. Орг. і адм. роботу 
здійснюють Виконавчий комітет і 
Міжпарламентське бюро (секрета¬ 
ріат; міститься в Женеві). М. с. 
щокварталу видає < Міжпарла¬ 
ментський бюлетень > англ. і 
франц. мовами, а також офіційні 
звіти конференцій. В СРСР ви¬ 
дається «Бюллетень парламент- 
ской группьі СССР Межпарламент- 
ского союза>. 

М. К. Михайловський. 

МІЖПЛАНЕТНА АВТОМАТИЧ¬ 
НА СТАНЦІЯ — див. Автомати¬ 
чна міжпланетна станція. 
МІЖПЛАНЕТНЕ серед <5ви- 
ЩЕ — матеріальне середовище, що 
заповнює простір всередині пла¬ 
нетних систем Сонця та інших зір. 
Властивості і склад М. с. визнача¬ 
ються в першу чергу типом зорі. 
М. с. Сонячної системи характе¬ 
ризується малою густиною речо¬ 
вини (в околі Землі ~ 10~23 г/см3). 
Містить газову та пилову компо¬ 
ненти речовини, галактичні та 
сонячні промені, метеорні тіла 
(див. Метеор), вільні електрони 
та кванти електромагн. випро¬ 
мінювання. На віддалі ЗО—100 
астрономічних одиниць від Сонця 
(ця величина залежить від соняч¬ 
ної активності) М. с. поступово 
переходить у міжзоряне середови¬ 
ще. Газова компонента М. с. скла¬ 
дається з потоків іонізованого газу 
сонячної корони (його стан можна 
описати т-рою ~ 2 105 К), газу 
атмосфер планет, газу, що виді¬ 
лився з комет, і, можливо, про- 
тосонячного газу (див. Протозоря). 
Крім того, до орбіти Юпітера ви¬ 
явлено міжзоряний газ, густина 
якого різко падає в напрямі до 
Сонця. Міжпланетний газ добре 
вивчено між Сонцем і орбітою Зем¬ 
лі. За орбітою Землі його фіз. влас¬ 
тивості визначаються процесами, 
що відбуваються в атмосферах ве¬ 
ликих планет, зокрема Юпітера. 
Пилова компонента М. с. є продук¬ 
том еволюції комет, супутників 
планет, метеорних тіл, малих пла¬ 
нет і протосонячної речовини. Пи¬ 
лова компонента М. с. виявляє себе 
зодіакальним світлом. Поляриза¬ 
ція випромінювання цього світла 
свідчить про наявність в М. с. 
вільних електронів. М. с. заповне¬ 
не сонячним та галактичним косміч¬ 
ним промінням з енергіями ~ 10 р-:- 
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-ї- 1010 та 10а -5- 101У еВ відповід¬ 
но. В деяких інтервалах енергій ін¬ 
тенсивність космічних променів не¬ 
стабільна. Сонячні космічні проме¬ 
ні народжуються при сонячних спа¬ 
лахах. Крім спалахових, від Сон¬ 
ця йде постійний потік космічних 
променів з енергіями ~106 еВ (див. 
Сонячний вітер). Наявність вМ.с. 
квантів електромагн. випроміню¬ 
вання зумовлена в основному ви¬ 
промінюванням Сонця; тому густи¬ 
на електромагн. випромінювання 
М. с. зменшується пропорційно 
квадратові віддалі від Сонця. Спо¬ 
стерігається збільшення густини 
випромінювання в околі планет та 
їхніх супутників, що зумовлюєть¬ 
ся відбитим ними світлом. Густина 
променевої енергії в околі Землі 
еквівалентна густині 5 • 10-25 г/см3. 
Літ.: Исследование космического про- 
странства, т. 4. М., 1974; Физика кос- 
моса. Маленькая знциклопедия. М., 
1976; Солнечная система. Пер. с 
англ. М., 1978. М. С. Комаров. 

«МІЖРАЙбНЦІ» — члени «Між¬ 
районної орг-ції об’єднаних соціал- 
демократів», яка виникла в Петер¬ 
бурзі в листопаді 1913. Склада¬ 
лася з меншовиків-троцькістів і 
невеликої групи кол. більшовиків, 
настроєних по-примиренському що¬ 
до опортуністів. Ставили своїм 
завданням створення «єдиної 
РСДРП» шляхом примирення і 
об’єднання різних політ, течій і 
фракц. угруповань. Під час 1-ї 
світ, війни «М.» стояли на центри¬ 
стських позиціях. Після Люти, 
революції 1917 «М.» заявили про 
розрив з оборонцями і цілковиту 
згоду з усіма положеннями біль¬ 
шовиків. Тому на виборах до ра¬ 
йонних дум Петрограда в травні — 
червні 1917 більшовики виступили 
в блоці з «М.». На VI з’їзді 
РСДРП(б) «М.» (бл. 4 тис. чол.) 
було прийнято в ряди більшовиць¬ 
кої партії. Проте лідер «М.»Л. 
Троцький і його нечисленні при¬ 
хильники фактично продовжували 
боротьбу з більшовизмом. 

МІЖРЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЕКО¬ 
НОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКЙ — сукуп¬ 
ність господарських взаємовідно¬ 
син союзних республік у єдиному 
народногосподарському комплексі 
СРСР у процесі соціалістичного 
відтворення. Проявляються у пря¬ 
мих виробничих зв’язках під¬ 
приємств на основі їх спеціаліза¬ 
ції та кооперування, у обміні пром. 
і с.-г. продукцією, матеріальними 
ресурсами, послугами тощо. Об’єк¬ 
тивною основою формування М. е. 
з. є усуспільнення вироби, та ін¬ 
тернаціоналізація екон. життя, 
особливо розвиток територіаль¬ 
ного поділу праці і комплексування 
сусп. праці. У М. е. з. виявляється 
братерське співробітництво і взає¬ 
модопомога соціалістичних націй в 
комуністичному буд-ві, вони мають 
важливе значення для дальшого 
зміцнення екон. єдності радянсько¬ 
го народу як нової істор. спільності 
людей, дальшого зростання екон. 
потенціалу СРСР у цілому і кож¬ 
ної республіки зокрема. Розвива¬ 
ються М. е. з. планово. Масштаб 
і спрямованість М. е. з. визнача¬ 
ються завданнями комуністичного 
буд-ва, рівнем розвитку продук¬ 
тивних сил країни, особливостями 
структури г-ва, природного й екон. 
потенціалу і виробничої спеціалі¬ 

зації кожної республіки. М. е. з. 
відіграли велику роль у вирівню¬ 
ванні рівнів економічного і куль¬ 
тур. розвитку союзних республік, 
відбудові нар. г-ва, зокрема УРСР, 
після громадян, війни 1918—20 та 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
В економіці розвинутого соціаліз¬ 
му М. е. з. характеризуються якіс¬ 
но новими рисами. Дедалі більшо¬ 
го значення набувають прямі сталі 
виробничі зв’язки. Сформувалися 
чи формуються міжресп. і загаль¬ 
носоюзні виробничо-тер. системи: 
електроенерг., транспортна, газо¬ 
постачання, маш.-буд. та ін. Ство¬ 
рено міжресп. виробничо-тер. комп¬ 
лекси, що охоплюють суміжні тери¬ 
торії двох або кількох союзних рес¬ 
публік (напр., вуг.-металург. Дон¬ 
бас на Україні та в РРФСР, зро¬ 
шувальні й бавовницькі комплекси 
республік Серед. Азії тощо). 
Дальше зміцнення і вдосконален¬ 
ня М. е. з.— важливий резерв еко¬ 
номії сусп. праці й піднесення 
екон. ефективності вироби. Осн. 
шляхи вдосконалення їх — раціо¬ 
налізація структури респ. нар.- 
госп. комплексів, поліпшення роз¬ 
міщення продуктивних сил, спе¬ 
ціалізація і комплексний розвиток 
екон. районів, формування між¬ 
респ. виробничих комплексів, чітка 
взаємодія усіх видів транспорту, 
впровадження досягнень наук.-тех. 
прогресу. На М. е. з. дедалі біль¬ 
ший вплив має розширення між- 
нар. екон. зв'язків СРСР, особли¬ 
во розвиток соціалістичної екон. 
інтеграції країн — членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги. 

М. М. Паламарчук. 
м іжрЯдний обробГток 
ГРУНТУ — обробіток грунту між 
рядами (в міжряддях) просапних 
культур; агротехніч. захід догляду 
за посівами під час їх вегетації. 
Спрямований на знищення бур’я¬ 
нів і грунтової корки, розпушу¬ 
вання верхніх шарів грунту для 
зменшення витрати з нього вологи, 
посилення газообміну між грун¬ 
том і атмосферою, прискорення 
біологічних процесів і збільшення 
в грунті доступних для рослин 
поживних речовин. До М. о. г. на¬ 
лежить також підгортання рос¬ 
лин та букетування посівів. При 
необхідності під час М. о. г. про¬ 
водять підживлення рослин. Для 
М. о. г. використовують культи¬ 
ватори. Див. також Культива¬ 
ція. С. М. Бугай. 
МІЖУРЯДОВА МОРСЬКА кон- 
СУЛЬТАТЙВНА ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ІМКО (англ. ІМСО; Іп(ег-Со\спі- 
тепіаі МагШте Сошикаїіуе Огца- 
пігаїіоп) — спеціалізована установа 
ООН. Засн. 1958. Членами ІМКО 
на кін. 1979 були 112 країн, у т. ч. 
СРСР. Орг-ція розробляє проекти 
конвенцій та угод з питань судно¬ 
плавства, скликає міжнар. кон¬ 
ференції, консультує різні між¬ 
нар. орг-ції з питань судноплавст¬ 
ва, сприяє ліквідації дискриміна¬ 
ційної практики в торг, судноплав¬ 
стві, контролює виконання між¬ 
нар. мор. конвенцій тощо. Найви¬ 
щий орган — Асамблея, яка скла¬ 
дається з представників усіх чле¬ 
нів орг-ції (скликається один раз 
на два роки). Між сесіями Асамб¬ 
леї ІМКО керує Рада. Асамблея 
обирає також 16 членів Комітету 
по безпеці на морі, завданням яко¬ 

го є вироблення рекомендацій чле¬ 
нам орг-ції про прийняття правил 
безпеки мореплавства. Місцепере¬ 
бування ІМКО — Лондон. 

С. /. Соколенко. 
МІЖУРЯДОВІ МІЖНАРОДНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ — організаційно- 
правова форма співробітництва 
держав у певній галузі; один з 
інститутів сучасного міжнародно¬ 
го права. Кожна М. м. о. має 
розроблений і прийнятий д-вами 
статут, що визначає її компетен¬ 
цію, структуру, порядок роботи її 
органів, прийняття рішень, міжна¬ 
родну правосуб’єктність тощо. 
Створення й діяльність М. м. о. 
зумовлюються об’єктивними фак¬ 
торами сусп. розвитку, що викли¬ 
кають необхідність координації 
співробітництва д-в у політ., екон., 
соціальній та ін. сферах міжнар. 
спілкування. Особливо зросла роль 
М. м. о. у 20 ст. внаслідок значної 
інтенсифікації й ускладнення ба¬ 
гатосторонніх зв’язків між д-вами 
з різними соціально-екон. система¬ 
ми в умовах наук.-тех. прогресу. 
Нині діє понад 300 М. м. о. Загаль¬ 
новизнаною є класифікація їх за 
колом учасників — універсальні 
(ООН, ЮНЕСКО, МОП та ін.) 
й регіональні (Організація Вар¬ 
шавського Договору, «Загальний 
ринок», Ліга арабських держав 
тощо) та за об’єктами їхньої діяль¬ 
ності — орг-ції заг. характеру 
(напр., ООН) і спец, компетенції 
(іспеціалізовані установи ООН, 
МАГАТЕ тощо). СРСР та ін. 
країни соціалістичної співдруж¬ 
ності беруть активну участь у ді¬ 
яльності багатьох М. м. о., послі¬ 
довно домагаючись перетворення їх 
на справжній інструмент міжнар. 
співробітництва на засадах пов¬ 
ної рівності, поваги суверенітету, 
взаємної вигоди і невтручання у 
внутрішні справи. 

Ю. К. Качуренко. 
МІЖЦЕНТРОМІР — прилад, 
яким вимірюють міжцентрову 
(міжосьову) віддаль у зубчастих 
коліс, визначаючи відхилення її 
від номінальної віддалі; різновид 
зубовимірювальних приладів. Осн. 
частинами М. є вимірювальна ка¬ 
ретка (або рейка) і вимірювальне 
колесо, яке зчеплюється з колесом 
контрольованим. Найчастіше вико¬ 
ристовується при контролі цилінд¬ 
ричних зубчастих коліс. М. наз. 
також прилад, яким вимірюють 
віддаль між центрами отворів або 
осями валів (напр., штангенцир¬ 
куль- мі жцентром і р). 
МІЖШКІЛЬНІ навчАльно- 
ВИРОБНЙЧІ КОМБІНАТИ тру¬ 
дового навчання і професійної орі¬ 
єнтації учнів — одна з форм нав¬ 
чання трудових процесів учнів 
9—10 (11-х) класів середніх загаль¬ 
ноосвітніх шкіл. Створені 1974 від¬ 
повідно до постанови Ради Мініст¬ 
рів СРСР «Про організацію між¬ 
шкільних навчально-виробничих 
комбінатів трудового навчання і 
професійної орієнтації учнів». Осн. 
завдання комбінатів — ознайомлю¬ 
вати учнів з трудовими процеса¬ 
ми та змістом праці робітників на 
підприємстві; здійснювати проф¬ 
орієнтацію учнів з метою підготов¬ 
ки їх до свідомого вибору профе¬ 
сії; навчати учнів початкових на¬ 
вичок праці за обраною професі¬ 
єю. Вони є також центрами роботи 

МІЖШКІЛЬНІ 
НАВЧАЛЬНО-ВИ¬ 

РОБНИЧІ 
КОМБІНАТИ 
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МІЗАНСЦЕНА 

В. М. Мізиненко. 

Мікеланджело. Порт¬ 
рет роботи Се бастьяно 
дель Пйомбо. 1530. Жи¬ 
томирський краєзнав¬ 
чий музей. 

Мізинська стоянка. 
Браслети з бивнів 
мамонта. 

Мізидоподібні. 
Му5І8 8р. 

з профорієнтації серед учнів та їх 
батьків у школах р-ну (міста). У 
їхньому розпорядженні — май¬ 
стерні, кабінети, лабораторії, об¬ 
ладнані сучасною технікою. Ком¬ 
бінати тісно пов’язані з виробницт¬ 
вом. Перебувають у віданні органів 
нар. освіти. 
Літ.: Навчально-виховна робота в 
міжшкільному навчально-виробничо¬ 
му комбінаті. К., 1979. 

Є. С. Березняк. 
МІЗАНСЦЕНА (франц. тІ5е еп 
5сепе — розміщення на сцені) — 
розташування дійових осіб на сце¬ 
ні відповідно до розвитку дії 
вистави. М.— один з засобів роз¬ 
криття задуму режисера, ідейно- 
художнього розв’язання вистави. 
М. в театрі відповідає мізанкадру в 
кіно, тобто розміщенню дійових 
осіб в просторі кадру. 
МІЗАНТРОПІЯ (грец. ріааудрш: 
ліа, від ціаєсо — ненавиджу і 
аудршяо^ — людина) — відчужен¬ 
ня від людей, людиноненависницт¬ 
во. М. є крайнім виразом індиві¬ 
дуалізму, егоїзму, песимізму. 
міздріння — видаляння з шку¬ 
ри міздрі; одна з підготовчих опе¬ 
рацій шкіряного виробництва та 
вироби, натур, хутра. Для М. ви¬ 
користовують звичайно міздрильні 
машини, на яких міздрю зрізають 
гвинтовими ножами з шкури, при¬ 
тиснутої до сталевого вала. 
МІЗДРІ — нижній шар шкури 
(підшкірна клітковина з залишка¬ 
ми м’яса і сала), що його відокрем¬ 
люють від дерми в процесі мізд¬ 
ріння. Становить 20—30% від заг. 
маси шкури. Для тривалого збері¬ 
гання М. висушують, заморожу¬ 
ють або обробляють спец, речови¬ 
нами (напр., сухим вапном). М. 
є сировиною у вироби, столярного 
клею, тех. желатину, жиру тощо. 
МІЗЙДИ — ряд тварин класу ра¬ 
коподібних. Те саме, що й мізи¬ 
доподібні. 
МІЗИДОПОДГ БНІ, мізиди, роз- 
щепленоногі (Музісіасеа) — ряд без¬ 
хребетних тварин класу ракоподіб¬ 
них. Довж. тіла 0,3—2,5 см, де¬ 
яких до 18 см. Передні сегменти 
грудей зливаються з головою і 
вкриті добре розвиненим голово- 
грудним панциром. Грудні кінців¬ 
ки двогіллясті (звідки й інша назва 
М.— розщепленоногі). Очі сидять 
на стебельцях, у окремих видів — 
редуковані. Роздільностатеві; роз¬ 
виток без метаморфозу. Живлять¬ 
ся рослинною або тваринною їжею, 
а також детритом. Понад 600 ви¬ 
дів, пошир, перев. у відкритих мо¬ 
рях, рідше — в солонуватих або 
прісних водах. В СРСР бл. 100 ви¬ 
дів, у т. ч. на Україні — 23. М. є 
кормом для багатьох пром. риб. З 
метою збагачення кормової бази 
риб на Україні у ряді водосховищ 
акліматизовано прісноводні види 
Рагату5І$ Іасияігія, Ілтпотузія Ье- 
пебепі та інші. О. П. Маркевич. 
МІЗИНЕНКО Віктор Микитович 
(23. VIII 1903, Харків — 21.IX 
1976, там же) — український ра¬ 
дянський актор, нар. арт. УРСР (з 
1972). Член КПРС з 1940. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. Про¬ 
фесійну діяльність почав 1929 вТе- 
атрі робітничої молоді (ТРОМ), 
потім працював у театрі Ленін¬ 
ського комсомолу (Харків). З 1941 
(з перервою) — в Харків, укр. 
драм, театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

Ролі: Шельменко («Шельменко- 
денщик» Квітки-Основ’яненка), 
Іван Непокритий («Дай серцю во¬ 
лю, заведе в неволю» Кропивниць- 
кого), генерал Пероцький (««Пате¬ 
тична соната» М. Куліша), Аує 
(««Перекоп» Кавалерідзе), Чугунов 
(««Вовки і вівці» О. Островського), 
Колобок («Трибунал» Макайонка), 
Блазень («Дванадцята ніч» Шекспі- 
ра) та ін. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями. 
МІЗИНСЬКА СТОЯНКА — піз- 
ньопалеолітична стоянка на право¬ 
му березі Десни в с. Мезині (Мізи- 
ні) Коропського р-ну Черніг. обл. 
Досліджена на всій території 1908 
—61 (з перервами). Виявлено за¬ 
лишки жител (типу чумів народів 
Півночі) з вогнищами. Зібрано по¬ 
над 100 тис. різних виробів, у т. ч. 
крем'яні різці, скребки, вістря, 
проколки і кістяні наконечники 
дротиків, молотковидні інструмен¬ 
ти, проколки, голки тощо. Меш¬ 
канці стоянки полювали на мамон¬ 
тів, носорогів, диких коней, вів¬ 
цебиків, зубрів, ведмедів, песців та 
ін. На М. с. виявлено унікальні 
твори первісного мист-ва (скульп¬ 
тура, графіка, живопис), в т. ч. 
найдавніший меандровий орна¬ 
мент, та прикраси з кістки і мор¬ 
ських черепашок пд. походження. 
М. с. належить до мадленської 
культури (пори) і датується часом 
бл. 15 тис. років тому. Матеріали 
з М. с. зберігаються в Археол. му¬ 
зеї АН УРСР та Історичному 
му зел УРСР у Києві. 
Літ.: Шовкопляс И. Г. Мезинская 
стоянка. К., 1965. І. Г. Шовкопляс. 
МІЗКб Микола Дмитрович [13 
(25).V 1818, м. Катеринослав, те¬ 
пер Дніпропетровськ — 27. V 
(8.VI) 1881, м. Воронеж] — укр. 
критик, журналіст, фольклорист. 
Був особисто знайомий з М. Го¬ 
голем, Т. Шевченком, В. Бєлін¬ 
ським. З 1845 редагував «Екате- 
ринославские губернские ведомос- 
ти». Співробітничав в <Отечест- 
веннгях записках» та ін. виданнях. 
Обстоював самобутність укр. л-ри, 
театру (статті, рецензії й «Спогади 
про Соленика», вміщені в «Осно¬ 
ві»). М. належить ряд статей з 
фольклористики. Переклав рос. 
мовою окремі твори Т. Шевченка 
(«Неофіти», уривок з «Єретика», 
лірика періоду заслання). 
МІЗбЦЬКИЙ КРЯЖ — природ- 
ний район на Пд. Сх. Волинської 
височини, в межах Ровен. обл. 
УРСР. Розташований між річками 
Стир, Горинь і Збитенька. Вис. 
до 342 м. Поверхня розчленована, 
пд. схили круті, вкриті дубовими 
лісами, північні положисті, зай¬ 
няті переважно с.-г. угіддями. 

К. 1. Геренчук. 
МГЗОЧ — селище міського типу 
Здолбунівського р-ну Ровен. обл. 
УРСР. Залізнична станція. 3,9 тис. 
ж. (1980). У селищі — цукр., 
мол. і хлібний з-ди, філіал Львів, 
дослідно-експериментального з-ду 
електроосвітлювальної арматури, 
цех Здолбунівського з-ду прод. 
товарів, комбінат по вироби, кор¬ 
мів, виробниче відділення Здолбу- 
нівської райсільгосптехніки, ліс¬ 
ництво, комбінат комунальних під¬ 
приємств. 2 заг.-осв. школи, лі¬ 
карня, 2 будинки культури, клуб, 
кінотеатр, 3 б-ки. М. відомий з 
1322. 

МІЗК)Н Григорій Михайлович 
[25.III (7.IV) 1903, с. Кривуші, 
тепер Кременчуцького р-ну Пол- 
тав. обл.— 15.XII 1963, м. Чернів¬ 
ці] — укр. рад. письменник. Член 
КПРС з 1928. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Учився в Ін-ті чер¬ 
воної професури в Харкові (1933— 
37). Перші вірші надрукував 1920. 
Був членом літ. орг-цій «Молод¬ 
няк », ВУСПП. Окремими видан¬ 
нями вийшли п’єси «Сила на силу» 
(1927), «Сімейні баланси» (1930), 
«Провінція», «Реконструкція» 
(обидві — 1931), «Заручини», «Зиг¬ 
заги», «Криголам» (всі — 1934), 
«Любов і дружба» (1937), «Това¬ 
риші» (1938) та ін. Видав літ,- 
критичний нарис про Ю. Федько- 
вича «Співець народних споді¬ 
вань» (1959). 
Те.: П'єси. К., 1965; Криголам. К., 
1967. 

МІКЕЛАНДЖЕЛО Буонарроті 
(МісЬеІапдеІо Виопаггои; інак- 
ше — Мікеланьйоло ді Лодовіко 
ді Ліонардо ді Буонаррото Сімоні; 
6.III 1475, Капрезе, тепер Капре- 
зе-Мікеланджело, Тоскана— 18.11 
1564, Рим, похований у Флоренції 
в церкві Санта-Кроче) — італ. 
скульптор, живописець, архітек¬ 
тор і поет, представник Високого і 
Пізнього Відродження. В 1488—89 
навчався живопису в Д. Гірлан- 
дайо, 1489—90 — у скульптора 
Бертольдо ді Джованні у Флорен¬ 
ції. Працював у Флоренції, Бо¬ 
лоньї, Римі. Найповніше талант М. 
розкрився в скульптурі: рельєфи 
«Мадонна біля сходів» та «Бит¬ 
ва кентаврів» (обидва — бл. 1490 
—92, Музей Буонарроті, Флорен¬ 
ція), «Вакх» (бл. 1496—97, Нац. 
музей Барджелло у Флоренції), 
«Пієта» («Оплакування Христа», 
бл. 1498—99, собор св. Петра, 
Рим), «Давид» (1501—04, Галерея 
Академії, Флоренція), статуї вми¬ 
раючого й повсталого рабів (бл. 
1513, Дувр, Париж), «Мойсей» 
(бл. 1515, церква Сан-П’єтро ін 
Вінколі, Рим), чотири статуї ра¬ 
бів (бл. 1530—34, не закінчені, Га¬ 
лерея Академії, Флоренція), гроб¬ 
ниці Лоренцо і Джуліано Медічі 
(1520—34, капела Медічі церкви 
Сан-Лоренцо, Флоренція), «Хлоп¬ 
чик скорчився» (бл. 1524, ДЕ, Ле¬ 
нінград), «Брут» (бл. 1538, Нац. 
музей, Флоренція) та ін. Живопис¬ 
ні твори: «Св. сімейство» (1504— 
05, Уффіці, Флоренція), «Битва 
при Кашіні» (картон для розпису 
в Палаццо Веккйо у Флоренції, 
1504—06, не зберігся), фрески пла¬ 
фона на теми Старого завіту 
(1508—12) і фреска «Страшний 
суд» (1536—41) в Сікстинській ка¬ 
пелі, фрески в Капелі Паоліна 
(1542—50)—у Ватікані в Римі. 
Серед архітектурних робіт: капела 
Медічі і бібліотека Лауренціана у 
Флоренції, брав участь у спору¬ 
дженні собору св. Петра і перепла¬ 
нуванні Капітолійського ансамб¬ 
лю — в Римі. Творчість М.— смі¬ 
ливого новатора, переконаного рес¬ 
публіканця і патріота — сповнена 
високого гуманізму, народності й 
реалізму і є однією з найяскраві¬ 
ших сторінок в історії світового 
мистецтва. 
Поетичній творчості 
М. притаманна любов до людини, 
віра в її красу і велич. Він оспіву¬ 
вав кохання, порушував те^и гір- 



кого розчарування і самітності 
художника-гуманіста в світі, де па¬ 
нує насильство. Найулюбленіші 
форми вірша М.— мадригал і 
сонет. За життя поезії М. не 
друкувалися. Першу зб. «Вірші» 
опубл. 1623. Укр. мовою сонети М. 
перекладали М. Бажан, І. Драч, 
Д. Павличко. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 336—337, а також 
до статей Вакх, т. 2, с. 109; Від¬ 
родження, на окремому аркуші, 
т. 2, с. 272—273, Італія, на окре¬ 
мому аркуші, т. 4, с. 448—4ч9. 
Літ.: Губер А. Микельанджело. М., 
1953; Мікеланджело. Склав М. Ба¬ 
жан. К.,1975; Балдини У. Микельанд¬ 
жело— скульптор. Пер. с итал. М., 
1979; Кристанофанелли Р. Дневник 
Микельанджело Неистового. Пер. с 
итал. М., 1980. Л. М. Сак (образо¬ 
творче мистецтво). 

МІКЄНАС Юозас Йокубо [30.1 
(12.11) 1901, хутір Скардупіс, те¬ 
пер Даугавпілського р-ну Латв. 
РСР — 23.Х 1964, Вільнюс] — 
лит. рад. скульптор, нар. худож¬ 
ник СРСР (з 1961), чл.-кор. АМ 
СРСР (з 1954). Член КПРС з 
1952. В 1922—26 навчався в Кауна¬ 
ській худож. школі, в 1927—31 — 
у Вищій школі декоративного та 
прикладного мист., а також в сту¬ 
діях. Твори: барельєф «Мати» 
(1935), статуя «Литва» (1939), гру¬ 
па «Перемога» в Калінінграді (час¬ 
тина меморіального ансамблю, 
1946), пам’ятник М. Мельнікайте 
в м. Зарасай (1947—55), «Мир» 
(1960), «Перші ластівки» (1964). 
Викладав у Каунасі в Худож. 
школі (1931—40) й Ін-ті прикладно¬ 
го та декорат. мист. (1946—51), 
у Вільнюсі — в Худож. ін-ті Лит. 
РСР (1940—41 і з 1951) та АМ 
(1941—46), професор (з 1946). Се¬ 
ред учнів М.— Г. Йокубоніс. На¬ 
городжений орденом Леніна. Держ. 
премія СРСР, 1947. Іл. див. та¬ 
кож до ст. Калінінград, т. 4. 
Літ.: Богданас К. Юозас Микенас. 
М., 1961. 

мікЄни — давнє місто в Арголі- 
ді (Пд. Греція), центр егейської 
культури. В 3-му тис. до н. е.— 
поселення, з 17 ст. до н. е.— сто¬ 
лиця однієї з ранньокласових д-в 
ахейців. Розквіту М. досягли 
1400—1200 до н. е. Бл. 1200 до н. е. 
М. загинули від пожежі. В наступ¬ 
ні століття місто було відбудовано, 
але помітної ролі воно не відігра¬ 
вало. В 470 до н. е. М. було зруй¬ 
новано під час війни м. Аргоса з 
Спартою. Розкопками (провадять¬ 
ся з 1876) відкрито залишки пала¬ 
цу, усипалень-гробниць, цикло¬ 
пічних стін, будинків ремісників 
тощо. Іл. див. також т. З, с. 511. 
МГКЛОШИЧ (МікІозісЬ, Мікіо- 
зіс) Франц (Франьо) (20.XI 1813, 
Радомерщак — 7.III 1891, Відень) 
— австр. і словенський мовозна¬ 
вець, акад. Віденської АН (з 1851) 
та ін. академій, чл.-кор. Петерб. 
АН (з 1856). Професор Віденсько¬ 
го ун-ту (1850—86). Засновник 
порівняльно-істор. вивчення гра¬ 
матики слов’ян, мов. Праці з гра¬ 
матики, лексики, топоніміки й 
ономастики слов’ян, мов, з слов’ян, 
л-р та етнографії: «Порівняльна 
граматика слов’янських мов» (т. 
1—4, 1852—75), де охарактеризу¬ 
вав і фонетичні та морфологічні 
особливості укр. мови. Уклав «Ети¬ 
мологічний словник слов’янських 
мов» (1886). У праці «Тюркські 

елементи в південно-східно- і 
східноєвропейських мовах» (1884— 
90) досліджував східні елемен¬ 
ти і в українській мові. 
Літ.: Кобилянський Б. В. Лексика 
української мови в Етимологічному 
словнику слов’янських мов Ф. Мікло- 
шича. «Вісник Львівського універси¬ 
тету. Серія філологічна», 1973, в. 8. 

І. А. Стоянов. 
МІКОБАКТЕРІЇ (МусоЬасІегіа- 
сеае) — родина бактерій порядку 
Асііпотусеїаіез. Молоді М. ма¬ 
ють паличковидну форму, здатні 
галузитися; старі М. звичайно сфе¬ 
ричної форми, поодинокі. М.— 
грампозитивні (див. Грама метод), 
нерухомі, кислотостійкі, не утворю¬ 
ють спор. Розмножуються поді¬ 
лом або брунькуванням. М. поши¬ 
рені у грунті, воді, на харч, про¬ 
дуктах тощо. Беруть участь у роз¬ 
кладанні рослинних решток, деякі 
здатні засвоювати вуглеводні, що 
входять до складу нафти, природ¬ 
ного газу тощо. Серед М. є облігат- 
ні паразити людини і тварин 
(напр., збудники туберкульозу та 
мікобактеріозів), сапрофіти та 
проміжні форми. 
МІКОЗИ (від грец. рбхг^ — гриб) 
— група захворювань людини і 
тварин, спричинюваних парази¬ 
тичними мікроскопічними грибами. 
У людей здебільшого трапляються 
ураження шкіри — дерматоміко¬ 
зи, бластомікози, кокцидіоїдомі- 
кози та ін., при яких ушкоджу¬ 
ються глибокі шари шкіри, а іноді 
внутр. органи (напр., кандидамі- 
коз, актиномікоз). У дітей М. най¬ 
частіше уражають шкіру, волосся, 
нігті (трихофітія, мікроспорія, 
парта), у дорослих — підошви та 
нігті пальців ступні (епідермофі¬ 
тія). На деякі М. хворіють тільки 
люди, які заражаються один від 
одного або через предмети побуту і 
одйг, іноді—від тварин. В дитячих 
колективах можливі епідемії. Роз¬ 
виток М. у людини залежить від 
патогенності гриба, стану захисних 
сил організму і ураженого органа, 
впливу факторів зовн. середовища. 
Профілактика і ліку¬ 
вання — див. статті про ок¬ 
ремі захворювання. 
На М. хворіють свійські тварини, 
птахи, хутрові та хижі звірі, гри¬ 
зуни, бджоли і риба. До найпоши¬ 
реніших М. тварин належать: дер¬ 
матомікози, актиномікоз, аспер¬ 
гільоз, епізоотичний лімфангіт, 
трихофітія та ін. Найсприйнятли- 
віший до М. молодняк. Джерело 
зараження — хворі тварини, зара 
жені грибами корми, підстилка, 
гній, речі догляду та ін. Поширен¬ 
ню М. сприяють недостатня годів¬ 
ля, скупчене утримання тварин у 
вологих і забруднених приміщен¬ 
нях. М. характеризуються хроніч¬ 
ним перебігом і різноманітністю 
клінічних ознак. Заходи бо¬ 
ротьби: хворих тварин ізолю¬ 
ють і лікують відповідно до виду 
хвороби. Поліпшують годівлю тва¬ 
рин і сан.-гіг. умови утримання. 
МІКОЛАЙТІС-ПУТГНАС Вінцас 
Юозович [20.V (1.УІ) 1893, с. Пі- 
лотішкяй, тепер Пренайського 
р-ну — 7.VI 1967, с. Качяргіне, 
тепер Каунаського р-ну] — лит. 
рад. письменник, акад. АН Лит. 
РСР (з 1941), нар. письменник 
Лит. РСР (з 1963). Друкуватися 
почав 1911. Перша зб. віршів — 
«Червоні квіти. Князь Жвайніс» 

опубл. 1917 в Петрограді. У рома¬ 
ні «В тіні вівтарів» (1933) пока¬ 
зав яскраві картини життя бурж. 
Литви, викривав клерикалів, мі¬ 
щанство. У роки Рад. влади ви¬ 
дав зб. віршів «Вітаю тебе, зем¬ 
ле» (1950), «Поезія» (1956), «Вік¬ 
но» (1963). Роман «Повстанці» 
(ч. 1—2, 1957—67) — про повстан¬ 
ня лит. селян 1863, їх зв’язок з 
укр. селянами. Писав п’єси. Ви¬ 
ступав як літературознавець. Пе¬ 
рекладач творів Т. Шевченка, 
П. Тичини. Портрет с. 548. 
Те.: Укр. перек л.— Сім'я ра¬ 
дянських народів. В кн.: Радянська 
література народів СРСР. К., 1952; 
Рос. перекл.— Дар бьітия. Виль- 
нюс, 1966; Повстанцьі. Вильнюс, 1970; 
В тени алтарей. Вильнюс, 1979. 
МІ КОЛЕГІЯ (від грец. цбкг|^ — 
гриб і лбуо с; — вчення) — бота¬ 
нічна наука, що вивчає гриби. 
МІКОПЛАЗМИ (Мусоріазшаїа- 
1е$) — дуже дрібні мікроорганіз¬ 
ми, що не мають клітинної оболон¬ 
ки. Грамнегативні (див. Грама ме¬ 
тод), здебільшого нерухомі, неспо- 
роутворюючі; проходять крізь бак¬ 
теріальні фільтри. Деякі представ¬ 
ники М. хвороботворні для люди¬ 
ни і багатьох тварин. У людини 
спричинюють гострі, хронічні і ла¬ 
тентні (приховані) захворювання 
дихальних шляхів, очей та ін. 
органів, у великої рогатої худоби 
— плевропневмонію, у птахів — 
респіраторний мікоплазмоз. Ві¬ 
домі сапрофітні (див. Сапрофіти) 
форми М., які живуть у прісній 
воді, гною і т. п. і беруть участь 
у кругообігу речовин у природі. 
МІКОРЙЗА (від грец. ціЗхгк — 
гриб і рі£а — корінь) — симбіоз 
грибів з вищими рослинами. Роз¬ 
різняють ендотрофну та ектотроф¬ 
ну М. При ендотрофній 
М. грибниця поширюється гол. 
чин. у тканинах кореня (у коровій 
паренхімі), проникаючи і в кліти¬ 
ни. Така М. характерна гол. чин. 
для рослин род. зозулинцевих та 
більшості ін. трав’янистих рослин. 
При ектотрофній М. гіфи 
гриба обплітають кінчики коренів 
у вигляді т. з. мікоризних чохлів і 
проникають лише між клітини епі¬ 
дермісу, утворюючи т. з. сітку 
Гартінга. При цьому кореневі во¬ 
лоски відмирають. Така М. влас¬ 
тива багатьом деревам (дуб, бе¬ 
реза, граб, модрина, сосна, ялина), 
чагарникам (ліщина, верба), де¬ 
яким чагарничкам (дріада) і окре¬ 
мим трав’янистим рослинам (гір¬ 
чак живородний). Відома також 
ектоендотрофна М., яка 
зустрічається у багатьох деревних 
порід, окремих чагарничків (арк- 
тоус арктичний) і деяких трав’я¬ 
нистих рослин (грушанка кругло¬ 
листа). М. у трав’янистих рослин 
утворюється здебільшого неза¬ 
вершеними грибами, а також зиго¬ 
міцетами і сумчастими грибами’, у 
більшості деревних порід — бази¬ 
діоміцетами. Завдяки М. гриб 
одержує від рослин поживні ре¬ 
човини, в осн. вуглеводи, рослина 
може засвоювати немінералізовані 
органічні сполуки азоту, а також 
речовини типу вітамінів і актива¬ 
тори росту, що їх синтезує гриб. 
Див. також Мікотрофи. 
МІКОТОКСИКбЗИ (від грец. 
ціЗхіїд — гриб і то^іхол/ — отру¬ 
та) — група неінфекційних захво¬ 
рювань (отруєнь) тварин, які ви- 
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ластівки. Алюміній. 
1964. 

Мікени. Золота маска з 
царського поховання. 
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никають внаслідок поїдання кор¬ 
му, зараженого отруйними гриба¬ 
ми або продуктами їхньої життє¬ 
діяльності (токсинами). До М. 
сприйнятливі всі види с.-г. тварин. 
Хворіє на М. і людина. Серед М. 
відомі ерготизм (від згодовування 
кормів з домішкою ріжків), стахі- 
ботріотоксикоз, фузаріотоксикоз, 
отруєння зерновими злаками, що 
перезимували на полі, токсикози 
від цвілих кормів тощо. Для М. 
характерна раптовість виникнення, 
масовість, незаразність. Тяжкість 
захворювання залежить від кіль¬ 
кості з’їденого зараженого гриба¬ 
ми корму. Заходи бороть- 
6 и: негайне вилучення заражено¬ 
го корму і швидке виведення з орга¬ 
нізму отрути. Хворим тваринам 
призначають слизові речовини, ак¬ 
тивоване вугілля тощо. 
МІКОТРОФИ, мікотрофні росли¬ 
ни (від Грец. |іі3хг|£ — гриб І трофл 
— їжа, живлення) — рослини, які 
нормально ростуть і розвивають¬ 
ся при утворенні мікоризи. М. є 
більшість рослин (крім деяких од¬ 
норічних, осок, хвощів, плаву¬ 
нів та водяних рослин). Розріз¬ 
няють облігатні М., які не мо¬ 
жуть нормально розвиватися без 
мікоризи (напр., сосна, дуб, береза, 
бук, зозулинцеві), і факультатив¬ 
ні М., що краще розвиваються 
з мікоризою, але в сприятливих 
умовах живлення можуть обхо¬ 
дитись і без неї (деякі дерева і 
чагарники). 
мікоЯн Анастас Іванович 
[13 (25). XI 1895, с. Санаїн, тепер 
Туманянського р-ну Вірм. РСР — 
21.Х 1978, Москва] — радянський 
державний і політ, діяч, Герой 
Соціалістичної Праці (1943). Член 
КПРС з 1915. Н. в сім’ї тесляра. 
Закінчив духовну семінарію в 
Тифлісі, навчався на 1-му курсі 
Ечміадзінської духовної академії. 
Вступив в РСДРП, вів парт, робо¬ 
ту в Тифлісі, Ечміадзіні. Після 
Лютн. революції 1917 — організа¬ 
тор Ради солдат, депутатів в Ечмі¬ 
адзіні. В жовтні 1917 — делегат 
1-го з’їзду Кавказ, більшовицьких 
орг-цій, потім — член президії Ба¬ 
кинського к-ту більшовиків. Під 
час окупації Баку англ. інтервен¬ 
тами (1918—19) — на підпільній 
роботі. Не раз зазнавав арештів. 
У 1920 — на керівній роботі в Ба¬ 
ку, 1920—22 — зав. агітпропом, по¬ 
тім секретар Нижегородського 
губкому партії. В 1922—24 — 
секретар Пд.-Сх. бюро ЦК РКП(б) 
(Ростов-на-Дону), потім до 1926 — 
секретар Пн.-Кавказ, крайового 
к-ту партії. В 1926—ЗО — нарком 
зови, і внутр. торгівлі СРСР. 
З 1930 — нарком постачання 
СРСР. У 1934 — на поч. 1938 — 
нарком харч, пром-сті СРСР. 
У 1937—46 — заст. Голови Рад- 
наркому СРСР, 1941—46 — член 
бюро Раднаркому СРСР, одночас¬ 
но 1938—46 — нарком зовнішньої 
торгівлі. Під час Великої Вітчизн. 
війни в 1941 — голова К-ту про- 
довольчо-речобого постачання Чер¬ 
воної Армії, 1942—45 — член ДКО 
СРСР. У 1946—55 — заст. Голови, 
1955—64 — перший заст. Голови 
Ради Міністрів СРСР. Одночасно 
1946—49 — міністр зовн. торгівлі 
СРСР, 1953—55 — міністр тор¬ 
гівлі СРСР. У 1964—65 — Голова 
Президії Верховної Ради СРСР. 

У 1965—74 — член Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР. З 1974 — на 
пенсії. На XI з’їзді РКП(б) оби¬ 
рався кандидатом у члени ЦК, на 
XII—XXIV з’їздах партії — чле¬ 
ном ЦК КПРС. У 1926—35 — 
кандидат у члени Політбюро, 
1935—52 — член Політбюро 
ЦК ВКП(6), 1952—66 — член Пре¬ 
зидії ЦК КПРС. З 1919 обирав¬ 
ся до складу ВЦВК, з 1922 — 
ЦВК СРСР. Депутат Верховної 
Ради СРСР 1—8-го скликань. На¬ 
городжений 6 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ор¬ 
деном Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 
М І К О Й Н Артем Іванович 
[23.VII (5.VIII) 1905, с-ще Санаїн, 
тепер Туманянського р-ну Вірм. 
РСР — 9.XII 1970, Москва] — 
рад. авіаконструктор, генерал-пол¬ 
ковник інженерно-тех. служби 
(1967), акад. АН СРСР (з 1968), 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1956, 1957). Член КПРС з 1925. 
Брат А. І. Міконна. В 1936 за¬ 
кінчив Військ.-повітр. ^академію. 
У 1940 М. разом з М. Й. Гуреви- 
чем створили винищувач МіГ-1 
(після вдосконалення наз. МіГ-3), 
який широко застосовувався під 
час Великої Вітчизн. війни. Після 
війни під його керівництвом ство¬ 
рено ряд реактивних літаків-вини- 
щувачів, зокрема 1954 — перший 
рад. надзвуковий літак МіГ-19, 
а 1958 — винищувач з трикутним 
крилом МіГ-21. Нагороджений 
6 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953. 
Ленінська премія, 1962. 
МІКРО... (від грец. ці крос, — 
малий) — 1) Частина складних 
слів, яка означає: малий, найдріб- 
ніший, пов’язаний з вивченням 
або вимірюванням дуже малих 
предметів, явищ, величин (напр., 
мікрорайон, мікроскоп, мікроелек- 
троніка). 2) Компонент для утво¬ 
рення назв частинних одиниць фі¬ 
зичних величин, які дорівнюють 
мільйонній частці від вихідних; 
позначається: мк. 
МІКРбБИ (від мікро... і грец. 
|іКод — життя) — загальна назва 
мікроорганізмів, крім мікроско¬ 
пічних водоростей і найпростіших. 
Іноді М. наз. усі мікроскопічні 
організми. 
МІКРОБІОЛОГІЇ. ВАКЦЙН І 
СИРОВАТОК ХАРКІВСЬКИЙ 
НАУКОвр-ДОСЛІДНИЙ ІН- 
СТИТУТ імені І. І. Мечникова — 
установа М-ва охорони здоров’я 
УРСР. Засн. 1908 як Бактеріоло¬ 
гічний ін-т на базі пастерівського 
пункту та бактеріологічної станції, 
су час. назва з 1965. У складі ін-ту 
— 6 відділів. Ін-т розробляє про¬ 
блеми: реактивність та алергія, 
епідеміологія, мікробіологія та 
паразитарні хвороби, вірусо¬ 
логія, вірусні та інфекційні хво¬ 
роби. В ін-ті працювали В. С. 
Деркач, В. І. Недригайлов, М. М. 
Соловйов, М. М. Цехновіцер та 
ін. видатні вчені. В ін-ті одержано 
Препарати — ектерицид, хлорофі- 
ліпт, евкаван, лецитовітелін та ін., 
опрацьовано систему заходів щодо 
запобігання дифтерії, коклюшу, 
грипу, кишковим, стафілококо¬ 
вим та ін. захворюванням. Ін-т 
є респ. центром по боротьбі з ме¬ 
нінгококовою інфекцією, в 6 об¬ 

ластях України провадить орга¬ 
нізаційно-методичну та консульта¬ 
ційну роботу по зниженню захво¬ 
рюваності на інфекційні хвороби 
та їх ліквідації. в Г. П. Черкас. 
МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛО¬ 
ГІЇ ІНСТИТУТ імені Д. К. Забо¬ 
лотного АН УРСР — науково-до¬ 
слідна установа в Києві. Засн. 
1928 як Ін-т мікробіології та епіде¬ 
міології Народного Комісаріату 
освіти УРСР. Тепер, назву має з 
1963. До складу ін-ту (1980) вхо¬ 
дять ІЗ відділів, 3 неструктурні 
лабораторії. В ін-ті провадяться 
дослідження з питань систематики, 
екології, фізіології, біохімії та 
селекції мікроорганізмів і вірусів. 
Ін-т координує дослідження на 
Україні з проблеми фізіологія 
1 біохімія мікроорганізмів. З ін- 
том пов’язана діяльність ряду ві¬ 
домих вчених — Д. К. Заболот¬ 
ного, Б. Л. Ісаченка, М. Г. Холод¬ 
ного, С. М. Гершензона, М. М. Пі¬ 
доплічка, Л. Й. Рубенчика та ін. 
З 1934 ін-т видає <Микробиологи- 
ческий журнал>. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. В. В. Смирнов. 
«МИКРО БИОЛОГЙЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ» — науковий періодич¬ 
ний орган Мікробіології і вірусоло¬ 
гії інституту імені Д. К. Заболот¬ 
ного АН УРСР. Видається з 1934. 
«М. ж.> друкує матеріали з питань 
заг., грунтової та мед. мікробіоло¬ 
гії, генетики і біохімії мікроорга¬ 
нізмів, фізіології грибів, пром. 
мікроорганізмів і фітопатогенних 
бактерій та ін. В чМ. ж.> висвіт¬ 
люються також питання вірусо¬ 
логії. Видається в Києві раз на 
2 місяці. в. В. Смирнов. 
МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИС¬ 
ЛІ ВІСТЬ — галузь промисловос¬ 
ті, в якій виробничі процеси осно¬ 
вані на мікробіологічному синтезі 
цінних продуктів з різних видів не- 
харчової сировини та відходів 
пром. переробки цукр. буряків, 
кукурудзи, олійних і круп’яних 
культур та ін. М. п.— нова, перс¬ 
пективна галузь, яка виникла вхо¬ 
ді сучас. наук.-тех. революції; 
грунтується на найновіших досяг¬ 
неннях мікробіології, хімії, фізи¬ 
ки, біохімії, кібернетики та ін. 
наук. На підприємствах М. п. 
створюються дедалі досконаліші 
інженерно-біол. системи, в яких 
величезну синтезуючу енергію мік¬ 
роорганізмів використовують для 
напрямленого синтезу продуктів, 
необхідних с. г. і пром-сті. Біль¬ 
шість продукції М. п. використо¬ 
вують у с. г. Для потреб тваринни¬ 
цтва виробляють кормові дріж¬ 
джі, білково-вітамін. концентрати 
(БВК), амінокислоти, вітаміни, 
ферментні препарати (див. Фер¬ 
менти), кормові антибіотики та 
ін. біологічно активні речовини, з 
яких в основному виготовляють 
повноцінні комбікорми. У земле¬ 
робстві застосовують бактеріаль¬ 
ні добрива та мікробіол. засоби 
захисту рослин. Мікробіол. препа¬ 
рати ефективно використовують 
для охорони природи і навко¬ 
лишнього середовища, в т. ч. для 
розкладу залишків отрутохіміка¬ 
тів у грунті та водоймах, очищення 
пром. і побутових стоків вод. Фер¬ 
ментні препарати прискорюють ряд 
технологічних процесів обробки с.- 
г. сировини, підвищують вихід про- 



дукції та поліпшують її якість у 
харч., зокрема м’ясній, молочній, та 
легкій пром-сті. їх застосовують у 
хім. пром-сті (мийні засоби найви¬ 
щої якості, повноцінні замінники 
вовни, пластмас, синтетичного кау¬ 
чуку), медичній, нафтохімічній, 
металург, та ін. галузях пром-сті. 
В 1966 підприємства мікробіол. 
синтезу, що були підпорядковані 
різним м-вам і відомствам, було 
виділено в самостійну нову галузь, 
для керівництва якою було ство¬ 
рено Гол. управління мікробіол. 
пром-сті при Раді Міністрів СРСР. 
У Рад. Союзі збудовано великі під¬ 
приємства М. п.— Лісозаводський 
(Приморський край) і Хакаський 
(Красноярський край) гідроліз¬ 
но-дріжджові заводи, Кіровський 
біохімічний завод, Кстовський дос- 
лідно-пром. завод білково-вітамін¬ 
них концентратів, Вільнюський 
досл.-пром. з-д ферментних препа¬ 
ратів, Ліванський біохім. з-д 
(Латв. РСР) та Чаренцаванський 
досл.-пром. з-д по вироби, лізи¬ 
ну (Вірм. РСР) та ін. Прискорени¬ 
ми темпами розвивається М. п. на 
Україні. В республіці діють 9 під¬ 
приємств М. п., які виробляють 
бл. 30% загальносоюзного випу¬ 
ску кормових антибіотиків, бл.20% 
преміксів, 35% ферментних пре¬ 
паратів. Найбільші з них: Лади- 
жинський з-д ферментних препара¬ 
тів (Війн, обл.), Немішаївський 
з-д біохім. препаратів (Київська 
обл.). 
Розробкою наук, проблем розвит¬ 
ку М. п. в СРСР займається 
ряд н.-д. ін-тів, зокрема всесоюзні 
н.-д. ін-ти біосинтезу білкових 
речовин—у Москві, гідролізної 
і сульфітно-спиртової пром-сті — 
в Ленінграді, біотехніч. — в Моск¬ 
ві та ін.; на Україні — Ін-т мікро¬ 
біології і вірусології АН УРСР, 
н.-д. ін-ти — спиртової і лікеро- 
горілчаної пром-сті, м’ясної і мо¬ 
лочної пром-сті — в Києві, харч, 
пром-сті — в Харкові та ін. 
М. п. швидко розвивається в ін. 
соціалістичних країнах: НДР, НРБ, 
УНР, ПНР, ЧССР, СРР, СФРЮ. 
Значного розвитку набула М. п. 
у найбільших капіталістичних кра¬ 
їнах: СІНА, ФРН, Франції, Іта¬ 
лії, Японії, Великобританії. 
Літ.: Грачева И. М. Технология фер¬ 
ментних препаратов. М., 1975; Ка¬ 
лу нянц К. А., Голгер Л. И. Микроб- 
ние ферментние препарати. М., 1979. 

В. К. Кондратюк. 
МІКРОБІОЛОГІЧНИМ СЙНТЕЗ 
— синтез речовин — структурних 
елементів або продуктів метабо¬ 
лізму ряду мікроорганізмів {бак¬ 
терій, дріжджів, міцелярних гри¬ 
бів, актиноміцетів), що здійсню¬ 
ється з їх використанням. Засто¬ 
совується для одержання білкових 
речовин, амінокислот, ферментів, 
коферментів, вітамінів, антибіо¬ 
тиків, полісахаридів, ліпідів, ну- 
клеотидів, токсинів, стероїдних 
гормонів та ряду ін. речовин. 
Характерними особливостями мік¬ 
роорганізмів, застосовуваних у 
процесах М. с., є винятково висока 
здатність до розмноження; велика 
різноманітність ферментних си¬ 
стем; здатність використовувати 
для свого живлення речовини, що 
знаходяться у середовищі в досить 
низькій концентрації; здатність 
в процесі життєдіяльності утворю¬ 
вати різні інтра- і екстрацелю- 

лярні (внутрішньо- і позаклітинні) 
продукти метаболізму та здатність 
до синтезу деяких продуктів об¬ 
міну речовин в кількості, що пере¬ 
вищує потребу мікроорганізмів 
(т. з. надсинтез); велика схильність 
до мінливості та успадковування 
набутих ознак тощо. В роботі в 
галузі М. с. велика увага приділя¬ 
ється селекції активних рас мікро¬ 
організмів з певними властивос¬ 
тями, зокрема мутантів (див. Му¬ 
тація), одержаних за допомогою 
діяння ряду фіз. і хім. факторів. 
З метою забезпечення максималь¬ 
ного виходу продукту в лаборато¬ 
ріях попередньо створюються умо¬ 
ви вирощування селекціонованих 
мікроорганізмів. Процес оптиміза- 
ції М. с. проводять з широким ви¬ 
користанням методів математич¬ 
ного планування експерименту та 
електронно-обчислювальної техні¬ 
ки. Сучас. технологічний процес 
М. с. включає: підготовку пожив¬ 
ного середовища та необхідної 
культури мікроорганізму-проду- 
цента; розмноження селекціоно¬ 
ваної культури з метою накопичен¬ 
ня посівного матеріалу; культиву¬ 
вання продуцента в певних умовах; 
фільтрацію та відокремлення мік¬ 
робної біомаси; виділення та очи¬ 
щення продукту. Найперше ктив- 
нішим способом виробничого куль¬ 
тивування мікроорганізмів, в ході 
якого по суті і здійснюється М. с., 
є спосіб безперервного глибинного 
культивування (з безперервним по¬ 
даванням поживного середовища 
та виведенням продуктів М. с.), 
що використовується, напр., при 
одержанні біомаси мікроорганіз¬ 
мів. Ряд метаболітів (антибіотики, 
вітаміни, амінокислоти) одержу¬ 
ють при глибинному періодичному 
вирощуванні (з виведенням про¬ 
дукту в кінці процесу). Деякі про¬ 
дуценти (напр., міцелярні гриби, 
що синтезують ферменти) вирощу¬ 
ють поверхневим способом (на по¬ 
верхні поживного середовища). 
У зв’язку з всезростаючим дефі¬ 
цитом білкових продуктів харчу¬ 
вання великого значення набуває 
М. с. мікробної біомаси як джерела 
білка. Для пром. вирощування 
продуцентів білка використовують 
переважно дешеву вуглеводну си¬ 
ровину: гідролізати відходів дере¬ 
вообробної пром-сті та с. г., різні 
види барди, сульфітні луги тощо. 
Широкого розвитку набув промис¬ 
ловий метод М. с. дріжджів кор¬ 
мових, що містять до 60% білкових 
речовин, до складу яких у свою 
чергу, входять ряд незамінних амі¬ 
нокислот, вітаміни групи В та мік¬ 
роелементи. В останні роки орга¬ 
нізовано великотоннажне вироб¬ 
ництво білково-вітамінних продук¬ 
тів на основі використання деяких 
вуглеводнів нафти (переважно 
н-алканів); розвивається пром-сть 
по одержанню цих речовин з мета¬ 
нолу та етанолу. Показано можли¬ 
вість добування білка з природ¬ 
ного газу. Метод М. с. знаходить 
широке застосування для вироб¬ 
ництва ряду амінокислот {лізину, 
триптофану, глютамінової кисло¬ 
ти та ін.), які широко використо¬ 
вуються у тваринництві, харч, 
пром-сті та медицині. Продуцента¬ 
ми амінокислот є гол. чин. мутант¬ 
ні форми бактерій родів Місго- 
соссиз та ВгеуіЬасІегіит. За до¬ 
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помогою М. с. одержують велику 
кількість ферментів {амілази, про¬ 
теази, целюлазу, пектиназу, глю- 
кооксидазу, каталазу та ін.), що 
їх іюодуцентами є певні міцелярні 
гриби та актиноміцети і бактерії. 
Методом М. с. виробляють також 
деякі вітаміни. Вітамін В12 син¬ 
тезують лише за допомогою мікро¬ 
організмів (переважно пропіоно- 
вокислих бактерій та комплексу 
метанутворюючих бактерій). Шля¬ 
хом М. с. одержують також кофер- 
ментні форми цього вітаміну. 
Багато які мікроорганізми-понад- 
синтетики застосовують для до¬ 
бування вітаміну В2, а культуру 
ВІаке5Іеса Ігізрога — для добу¬ 
вання (3-каротину. Каротиноїди 
активно утворюються деякими ви¬ 
дами каротинсинтезуючих дріжд¬ 
жів і бактерій. За допомогою дріж¬ 
джових культур синтезують ерго¬ 
стерин — провітамін И. Перше міс¬ 
це за різноманітністю вироблених 
шляхом М. с. препаратів посіда¬ 
ють антибіотики, що широко вико¬ 
ристовуються у медицині і с. г. 
Продуцентами їх в осн. є актино¬ 
міцети, деякі гриби і бактерії 
(гол. чин. їхні мутантні форми). 
Антибіотики, як правило, нагро¬ 
маджуються у культуральній ріди¬ 
ні. Одержані в процесі М. с. 
антибіотики, що їх використовують 
у медицині, підлягають особливо 
ретельному очищенню. До сфери 
М. с. віднесено і виробництво бага¬ 
тьох бактеріальних препаратів, що 
використовуються для підвищення 
врожайності рослин (напр., азото¬ 
бактерин, ризоторфін), як засоби 
боротьби з комахами-шкідниками 
с.-г. культур та лісових насаджень 
(напр., інсектин, дендробацилін), 
а також у тваринництві для норма¬ 
лізації мікрофлори шлунково-киш¬ 
кового тракту (напр., ацидофілія). 
Безперервно зростаюче використан¬ 
ня мікроорганізмів у процесах 
М. с. найважливіших речовин для 
потреб нар. г-ва та медицини є од¬ 
нією з найхарактерніших рис тех. 
прогресу нашої епохи. 
Літ.: Иерусалимский Н. Д. Основьі 
физиологии микробов. М., 1963; Без- 
бородов А. М. Биосинтез биологически 
активних веществ микроорганизмами. 
Л., 1969; Квасников Е. И., Исакова 
Д. М. Физиология термотолерантньїх 
микроорганизмов. М., 1978; Узбб Ф. 
Биохимическая технология и микро- 
биологический синтез. Пер. с англ. 
М., 1969; Роуз 3. Химическая микро- 
биология. Пер. с англ. М., 1971. 

Є. І. Квасников. 

МІКРОБІОЛОГІЯ 

Ан. І. Мікоян. 

иКЯ 
■ЩшШгщ 

Ар. І. Мікоян. 

МІКРОБІОЛОГІЯ (від мікро..., 
Грец. 0ІО£ — життя і Абуод — 
вчення) — наука, що вивчає 
мікроорганізми — бактерії, міко- 
плазми, актиноміцети, мікроско¬ 
пічні гриби, а також водорості 
(їхню будову, фізіологію, біохі¬ 
мію, систематику, спадковість і 
мінливість, поширення і роль в 
кругообігу речовин на Землі то¬ 
що) з метою керування їх життє¬ 
діяльністю в інтересах людини. 
З глибокої давнини людина, не 
знаючи про існування мікробів, 
широко використовувала проце¬ 
си, пов’язані з їх життєдіяль¬ 
ністю у своїй госп. діяльності (у 
хлібопеченні, виноробстві, пиво¬ 
варстві, консервуванні кормів то¬ 
що). Зародження М. пов’язане з 
ім’ям голл. природознавця А. 
Левенгука, який вперше за допо- 
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МІКРОДЕНСИТО- 
МЕТР 

Мікрокатор: 
а — загальний вигляд; 
б — розріз; 1 — стрілка; 
2 — пружинна стрічка: 
3 — вимірювальний 
стрижень. 

могою сконструйованого ним мі¬ 
кроскопа спостерігав та описав бак¬ 
терії і дріжджі. Основоположни¬ 
ком М. як науки вважають франц. 
вченого Л. Пастера, який встано¬ 
вив роль мікробів у бродінні та 
виникненні хвороб людини і тва¬ 
рин, а також розробив методи 
запобіжних щеплень тощо. Знач¬ 
ний внесок у розвиток М. зробили 
нім. дослідник Р. Кох, вітчизн. 
вчені Л. С. Ценковський, І. І. 
Мечников, М. Ф. Гамалія, Г. Н. 
Габричевський, С. М. Виноград- 
ський, М. О. Красильников, Б. Л. 
Ісаченко, Л. О. Тарасевич та 
інші, у т. ч. укр. вчені — Я. Ю. 
Бардах, В. К. Високович, Д. К. 
Заболотний, В. Г. Дроботько та 
ряд інших. Осн. завданням сучас. 
М. є розробка методів бо¬ 
ротьби з шкідливими мікробами 
і впровадження у виробництво 
корисних мікробів. Розвиток М. 
і потреби життя спричинилися до 
виділення ряду її розділів у 
самостійні наук, дисципліни: за¬ 
гальна, технічна, медична М. 
тощо. Загальна М. встанов¬ 
лює фундаментальні закономірнос¬ 
ті біології мікроорганізмів. Тех¬ 
нічна, або промислова, М. 
розробляє наук, основи викорис¬ 
тання мікроорганізмів у різних 
виробничих процесах (у молочній, 
хлібопекарській, виноробній, пи¬ 
воварній пром-сті, виробництві ор¬ 
ганічних к-т, одержанні шляхом 
мікробіологічного синтезу кормо¬ 
вих білків, амінокислот, фермен¬ 
тів, вітамінів та ряду ін. речо¬ 
вин, важливих для нар. г-ва). 
Сільськогосподарсь¬ 
ка М. з’ясовує роль грунтової 
мікрофлори у підвищенні родю¬ 
чості грунтів, утворенні грунто¬ 
вої структури тощо, а також 
роль мікробів у багатьох проце¬ 
сах с.-г. виробництва. Медич¬ 
на і ветеринарна М. 
вивчають збудників інфекційних 
хвороб людини і тварин та роз¬ 
робляють заходи боротьби з ними. 
Геологічна М. з’ясовує зна¬ 
чення мікроорганізмів в утворенні 
і руйнуванні покладів копалин. 
Водна М. вивчає мікрофлору 
прісно- і солоноводних водойм 
і роль її у процесах, що відбува¬ 
ються в них; розробляє методи 
очищення стічних вод тощо. М. 
тісно пов’язана з рядом суміжних 
біол. та мед. наук, напр. з віру¬ 
сологією, генетикою, епідеміоло¬ 
гією тощо. Сучас. М. широко 
використовує досконалі нові ме¬ 
тоди дослідження (електронну мік¬ 
роскопію, ультрацентрифугуван¬ 
ня, мічених атомів метод, елект¬ 
ронно-обчислювальну техніку та 
ін.), що забезпечують детальне 
вивчення структур клітин і про¬ 
цесів, що в них відбуваються. На 
мікробіол. об’єктах вивчаються та¬ 
кі заг. питання біології, як мін¬ 
ливість, спадковість, проникність 
біологічних мембран, обмінні про¬ 
цеси в клітині тощо. Н.-д. робота 
в галузі М. в СРСР проводиться 
в спец. н.-д. мікробіол. ін-тах, 
на кафедрах мікробіології в 
ун-тах та ін. вищих учбових за¬ 
кладах, а також в мікробіол. лабо¬ 
раторіях. В УРСР центром дослід¬ 
жень в галузі М. є Мікробіології 
і вірусології інститут імені Д. К. 
Заболотного АН УРСР. Провід¬ 

ною наук, установою в СРСР в га¬ 
лузі заг. М. є Ін-т мікробіології 
АН СРСР. В УРСР видається 
«Микробиологический журнал». 
Літ.: Заболотний Д. К. Избраннме 
труди, т. 1—2. К., 1956—57; Мечни¬ 
ков И. И. Академическое собрание 
сочинений, т. 1 — 16. М., 1950—64; 
Омелянский В. Л. Избранньїе трудьі, 
т. 1—2. М., 1953; Мишустин Е. Н., 
Емцев В. Т. Микробиология. М., 
1978; Шлегель Г. Общая микробиоло¬ 
гия. Пер. с нем. М., 1972; Стейниер 
Р., Здельберг 3., Ингрзм Д. Мир 
микробов, т. 1—3. Пер. с англ. М., 
1979. С. С. Дяченко. 
МІКРОДЕНСИТбМЕТР (від 
мікро..., лат. сіепміаз — густина 
і грец. рєтрєсо — вимірюю) — те 
саме, що й мікрофотометр. 
МІКРОДОБРИВА — речовини, 
що містять мікроелементи (бор, 
марганець, мідь, цинк, молібден, 
кобальт, літій, йод та ін.), необ¬ 
хідні рослинам в дуже малих 
кількостях. Вміст мікроелементів 

рослинах становить від 0,02 до 
,0001%, але вони відіграють важ¬ 

ливу роль у житті рослин (у проце¬ 
сах їхнього фотосинтезу, дихан¬ 
ня, фіксації молекулярного азо¬ 
ту мікроорганізмами тощо). Під 
впливом внесеної в грунт дози М., 
якої бракувало, значно підвищує¬ 
ться врожай та поліпшується його 
якість: збільшується вміст цукрів 
у буряках, білків — у зерні пше¬ 
ниці, крохмалю й протеїну — 
в кукурудзі, крохмалю і декстри¬ 
ну — в картоплі, вітаміну С — 
в різних рослинах. В результаті 
підвищуються поживність продо¬ 
вольчих культур, а також поживна 
цінність кормових культур. Вста¬ 
новлено, напр., що при згодову¬ 
ванні тваринам кормів, вирощених 
на грунтах, бідних на кобальт, 
ці тварини хворіють тяжкою фор¬ 
мою анемії. Брак у харчових 
продуктах йоду є причиною досить 
небезпечної хвороби людини — зо¬ 
бу. В СРСР, у т. ч. на Україні, 
широко застосовують такі М.: 
борні добрива, кобальтові доб¬ 
рива, марганцеві добрива, мідні 
добрива, молібденові добрива, цин- 
нові добрива. | Л. А. Власюк. | 

МІКРОЕВОЛіЬЦІЯ (від мікро... 
та еволюція) — еволюційний про¬ 
цес, що відбувається всередині 
виду, в межах окремих або су¬ 
міжних популяцій. М. здій¬ 
снюється на основі мутацій та 
їх комбінацій і добору природно¬ 
го, що діє на рівні популяцій. 
При цьому популяції розгляда¬ 
ються як елементарні одиниці 
еволюції; мутації і їх комбінації — 
як елементарний еволюційний ма¬ 
теріал; різні форми ізоляції та 
природного дооору — як елемен¬ 
тарні еволюційні фактори. М. за¬ 
вершується видоутворенням. Див. 
також Макроеволюція. 

Б. Г. Новиков. 
МІКРОЕКОНбМІКА (від 
мікро... та економіка) — галузь 
економічної науки, що вивчає 
екон. пропорції в межах окремої 
ланки виробництва чи окремої 
фірми, підприємства, господар¬ 
ства. До таких пропорцій, зокрема, 
належать співвідношення між ви¬ 
робництвом закінченої продукції 
і використанням сировини, мате¬ 
ріалів, устаткування, між собі¬ 
вартістю продукції і заробітною 
платою працівників тощо. Бурж. 

економісти в поняття «мікроеко- 
номіка» включають певною мірою 
і розподіл прибутків. Див. також. 
Макроекономіка. 
М І КРОЕЛ ЕКТРбН І КА — га- 
лузь електроніки, основним зав¬ 
данням якої є створення високо- 
надійних, економічних мікроміні¬ 
атюрних електронних схем і при¬ 
строїв. Виникла на поч. 60-х рр. 
20 ст. Фундаментом М. є фізика 
твердого тіла. Проблему мікро¬ 
мініатюризації електронної апа¬ 
ратури М. розв’язує не простим 
зменшенням геом. розмірів дис¬ 
кретних елементів (резисторів, 
конденсаторів, котушок індуктив¬ 
ності і т. д.), а за рахунок частко¬ 
вого або повного їх виключення і 
створення конструктивно, техно¬ 
логічно і електрично зв’язаних 
електронних структур (див. Ін¬ 
тегральна схема, Велика інтег¬ 
ральна схема). Відповідно до вико¬ 
ристовуваних конструктивно-тех¬ 
нологічних і фіз. принципів у М. 
виділяють такі осн. напрями: ін¬ 
тегральна М., вакуумна М., оп¬ 
тоелектроніка та функціональна 
М. Найбільш розвинута інте¬ 
гральна М. (напівпровідни¬ 
кова, плівкова й гібридна), яка 
забезпечує масове пром. вироб¬ 
ництво стандартних інтегральних 
схем. Вакуумна М. займається 
питаннями виготовлення т. з. ва¬ 
куумних інтегральних схем, що в 
них як активні елементи застосо¬ 
вуються мікромініатюрні вакуум¬ 
ні прилади. Найбільш перспектив¬ 
ним напрямом М. є функціо¬ 
нальна М., яка, відкидаючи 
поняття про класичні електр. і 
магн. кола, для виконання необ¬ 
хідних функцій у приладах засто¬ 
совує різноманітні фіз. процеси: 
п’єзоелектрику, електро- і магні¬ 
тострикцію, взаємодію електр., 
акустичних і спінових хвиль, над¬ 
провідність тощо. Проблемами 
М. на Україні займаються ін-ти 
напівпровідників і кібернетики 
АН УРСР та багато ін. науково- 
дослід. установ та кафедр вузів. 
Літ.: Ефимов И. Е., Горбунов Ю. И., 
Козьірь И. Я. Микрозлектроника. М., 
1978. М. Г. Находкін. 
МІКРОЕЛЕМЕНТИ — хімічні 
елементи, що містяться в рослин¬ 
них і тваринних організмах у ма¬ 
лих кількостях (в тисячних і мен¬ 
ших частках процента). Більшість 
М.— метали, деякі — неметали. 
В тканинах організмів знайдено 
бл. 70 М. (V, Сг, Мп, Ее, Со, 
Си, 7.п, Мо, І, Е, Вг, 5е та ін.). 
Багато які М. є абсолютно необ¬ 
хідними для нормальної життє¬ 
діяльності організмів. М. входять 
до складу різноманітних біологічно 
активних сполук організму (напр., 
І — до гормону тироксину; Ее — 
до гемоглобіну та деяких ін. піг¬ 
ментів) і відіграють певну роль 
у регулюванні процесів обміну 
речовин. Нестача або підвищений 
вміст того чи ін. М. уводі та харч, 
продуктах призводить до виник¬ 
нення захворювань (напр., карієсу 
зубів при дефіциті Е, ендемічної 
подагри при підвищеному вмісті 
Мо). Результати опрацювання про¬ 
блеми біол. ролі М., яку першим 
почав розробляти В. І. Вернад- 
ський (1891), набули застосуван¬ 
ня в рослинництві (див. Мікродоб¬ 
рива), тваринництві та медицині. 
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Літ.: Войнар А. И. Биологическая 
роль микрозлементов в организме жи- 
вотньїх и человека. М., 1960; Ко- 
вальский В. В. Геохимическая зко- 
логия. М.. 1974. Г. О. Бабенко. 

МІКРО-ЕОМ — електронна циф¬ 
рова обчислювальна машина, ви¬ 
конана на великих інтегральних 
схемах (ВІС). Центр, частиною 
М.-ЕОМ є мікропроцесор. М.- 
ЕОМ з’явились у 2-й пол. 70 рр. 
20 ст. і склали новий клас елект¬ 
ронних обчислювальних машин. 
Порівняно з міні-ЕОМ перші М.- 
ЕОМ мали простішу структуру 
й архітектуру (типова довжина ма¬ 
шинного слова 4 або 8 біт, осн. 
операція — додавання, решта опе¬ 
рацій реалізуються програмами). 
Порівняно з ін. ЕОМ вартість, 
розміри й енергоспоживання М.- 
ЕОМ нижчі, а надійність більша. 
М.-ЕОМ є першими представника¬ 
ми засобів обчислювальної техніки 
IV покоління, реалізовуваних на 
ВІС. У перспективі М.-ЕОМ (без 
зовн. пристроїв) може бути вико^ 
нана на одному плоскому кристалі 
площею у кілька десятків мм2. 
В СРСР випускають кілька сі¬ 
мейств М.-ЕОМ (напр., <Електро¬ 
ніка С5>). Сучас. М.-ЕОМ близь¬ 
кі за своїми можливостями до 
перших міні-ЕОМ. Призначають¬ 
ся для автоматизації найпрості¬ 
ших і найпоширеніших на прак¬ 
тиці процесів вимірювання і ке¬ 

рування, для використання у скла¬ 
ді обчислювальних комплексів і 
як керуючі засоби периферійно¬ 
го устаткування універсальних 
ЕОМ. Див. також Мікроелектро- 
ніка. 
Літ.: Прангишвили И. В. Микропро- 
цессорм и микро-ЗВМ. М., 1979; 
Справочник по цифровой вичисли¬ 
те льной технике (Процессорьі и па- 
мять). К.. 1979. 

Б. М. Малиновський. 

МІКРОЗНІМАННЯ — спосіб фо¬ 
то- і кінознімання, за яким на 
світлочутливому матеріалі за до¬ 
помогою мікроскопа, в тому числі 
електронного мікроскопа, одер¬ 
жують зображення об’єкта, збіль¬ 
шені у 20—10 000 раз. Для М. 
використовують мікроскопи (елек¬ 
тронні — при збільшенні понад 
3500), що їх окуляри регулюють 
відповідним чином, або мікрофо- 
то- чи мікрокіноустановки — мік¬ 
роскопи разом з фото- або кінока¬ 
мерами. Мікрокіноустановки, об¬ 
ладнані механізмами часу, дають 
змогу знімати сповільнені проце¬ 
си, наприклад ріст кристалів (див. 
Сповільнене кінознімання), або 
процеси прискорені, напр. різан¬ 
ня металу (див. Швидкісне кіно¬ 
знімання). Джерелами світла при 
М. звичайно служать ртутні лам¬ 
пи і лампи розжарення, іноді — 
імпульсні лампи. До М. вдаються 
при створенні наук.-популярних 

і учбових фільмів, під час нау¬ 
кових досліджень. 

Б. О. Калашников. 
МІКРОКАТОР [від мікро... та 
(;інди)катор], пружинна вимірю¬ 
вальна головка — прилад для ви¬ 
мірювань лінійних розмірів де¬ 
талей машин та ін. виробів від¬ 
носним (порівнянням з мірою) 
способом. Перетворювальним еле¬ 
ментом М. (мал.) є скручена пру¬ 
жинна стрічка, що перетворює 
лінійні переміщення вимірюваль¬ 
ного стрижня на кутові перемі¬ 
щення стрілки. Границі вимірю¬ 
вань М. ± (1,6 — 600) мкм, гра¬ 
ниці допустимої похибки відпо¬ 
відно ± (0,02—5) мкм. Під час 
вимірювань М. закріплюють на 
спец, стояку. 
МІКРОКЛГМАТ (від мікро... 
і клімат) — клімат невеликих 
ділянок земної поверхні (схилу 
горба, узлісся, лісових смуг, 
берега озера, території міста 
тощо), який відрізняється від 
клімату навколишніх територій 
або від загальних кліматичних 
характеристик даної місцевості в 
цілому. Особливості М. визна¬ 
чаються гол. чин. характером під¬ 
стилаючої поверхні й тому най¬ 
більше проявляються у призем¬ 
ному шарі повітря. Особливості 
М. необхідно враховувати при 
розміщенні с.-г. культур, у будів¬ 
ництві тощо. 

МІКРОКЛІМАТ 



СС7 Склад наукових консультантів, які брали участь у підготовці шостого тому УР£, буде опубліковано в сьомо- 
_ му томі. 
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Латвійська РСР (2 сторінки), 
с. 448-449 
Левицький Д. Г., с. 80—81 
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Меблі, с. 448—449 
Медалі СРСР (2 сторінки), 
с. 240—241 
Мексіка, с. 448—449 
Меморіальні споруди (2 сторінки), 
с. 448-449 
Мирний Панас, с. 448—449 
Мікеланджело. с. 336—337 

Мексіка, економічна 
с. 496-497 
Миколаївська область, оглядова, 
с. 496-497 
Миколаївська область, економічна, 
с. 496-497 
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Латвійська РСР, оглядова, с. 144—145 Ліси УРСР, с. 192—193 
Латвійська РСР. економічна. Львівська область, оглядова, 
с. 144—145 с. 192—193 
Литовська РСР, оглядова, с. 144—145 Львівська область, економічна. 
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УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 9НЦИКЛОПЕДИЯ, ТОМ 6 

(на украинском язьіке) 

В томі вміщено 20 сторінок ілюстрацій офсетного друку на окремих аркушах (255 сюжетів, з них 74 — кольорові), 
15 сторінок вклейок високого друку (53 сюжети, з них 18— кольорових), 3 вклейки кольорових карт (11 карт) і 
кольорова вкладка основних умовних позначень на картах УРЕ. В тексті 1617 ілюстрацій і 106 карт. Кольорові карти 
складено в НРКП і надруковано на фабриці № 10 ГУГК, ілюстрації, виконані способом високого і офсетного дру 
ку,— на Головному підприємстві республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига*. 

Інформ. бланк № 18. 

Том здано до набору 09.06.80, підписано до друку 27.10.80. БФ 06190. Формат 84 X 10872- Папір для тексту 
виготовлено на фабриці ім. Ю. Яноніса. Гарнітура кудряшовська енциклопедична. Друк високий. Фіз. друк, арку¬ 
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ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КАРТАХ УРЕ 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 

(на загал ьногеографіч них картах держав. володінь зарубіжних держав, адміністративних одиниць та островів) 

ЗА ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Столиці держав, союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ КИЇВ понад 1000000 

ЛЬВІВ від 300000 до 1000000 

о Столиці АРСР. центри країв та областей СРСР. центри володінь ЧЕРНІГІВ від 100000 до 300000 
> Населені пункти міського типу СРСР 

і зарубіжних держав 

Коростень від 30000 до 100000 

о Центри автономних областей та автономних округів СРСР 
Боліла від 10000 до 30000 

Центри районів СРСР. адміністративних одиниць 1-го порядку Любомхь до 10000 Населені пункти міського типу СРСР 
О зарубіжних держав 

Чорнобаївка понад 10000 Населені пункти сільського типу СРСР 
Населені пункти: а) сільського типу СРСР 

о Інші населені пункти Високе до 10000 б) міського й сільського типу зарубіжних 
держав 

Ьімм*м Віддалені частини міста 
\0інш Рути стародавніх міст 

КОРДОНИ й м 

Державні 

Полярних володінь СРСР 

Державні невстаношіеиі та спірні 

Союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

АРСР. країв та областей СРСР, адміністративних 
одиниць зарубіжних держав 

Державні 

Е Ж І 

.-. Автономних областей та автономних округів СРСР 

- Районів УРСР 

--—-- Територій, підпорядкованих міськрадам 

Союзних республік СРСР та 
республік ЧССР і СФРЮ 

На картах світу, материків, пів¬ 
островів і гірських країн 

ШЛЯХИ с п о 

II. 

. н 3 з 
8н 
Е* ■ о Е * си £ О Е* 

Залізниці, тунелі Ч - ... ■ - - ц ■ -і ■■ 1 = 

II Іа Залізниці, що будуються 2 Є ог Караванні шляхи та 
Зо * Е. стежки 

38323332: ® =*ж» = = = = ж Канапи морські 

Демаркаційна лінія між Індією та Пакистаном у Кашмірі, між КНДР 
І Південною Кореєю 

Примітка Адміністративні одиниці, однойменні з їхніми центрами, 
на картах не підписані 

Л У Ч Е Н Н Я 

= Безрейкові шляхи Судноплавні річки 

пттпШгШПт Канали судноплавні 

__Морські рейси та 

Залізничні пороми 

ІНШІ У м о ПОЗНАЧЕНН 

Обмілини й вати 

Озера, а-прісиї. б-соломі 
Позначки глибин 

Озера з мінливою береговою 
ПІНІЄЮ 

Позначки рівнів вод річок 
та озер над рівнем моря 

а Початок гудн'Піпан» тни на річках 
О-Пороги водоспади 

--- Річки, що пересихають 

икідц оижі илжДі Межі плавучої криги 

<^ЛА^АЛЗ>ААЛДА*а Межі постійної криги 

Межі замерзання морів 

* ' ^ Меліоративні канали 

НА СХЕМАТИЧНИХ ПЛАНАХ МІСТ 

— Межі міст 

ашш Иш V" *, ■ ;:і У 

а |І'|І|||І|,І'6 

а — — , 

В Н І 

Дамби 

а—Піски 
б-Лавові поля 

Мангрові зарості 

а-Болота б-Солончаки 

Скелі, уі тупи 

Сухі русла (ваді) 

Сухі русла (ваді) на 
текстових картах 

Вічні сніги, льодовики 

Материкові льоди 

НА СХЕМАХ РАЙОНІВ УРСР 

ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

відстані в км 
а-Морські порти 
б—Річкові порти 

Діючі вулкани 

Перевали 

Позначки висот над рівнем моря 

а-Водорості 6-Коралові рифи 

Колодязі 

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Монмартр Назви районів міста 
© Центри районів НИЇВ понад 1000000 

Вокзали й залізничні станції • ЛЬВІВ від 300000 до 1000000 

+ Аеродроми та аеропорти @ Міста обласного підпорядкування 
ЧЕРНІГІВ від 100000 до 300000 

О Стадіони 
Коростень від 30000 до 100000 

Моли та доки О Міста, селища міського тилу 

★ Маяки 
Болта від 10000 до 30000 

<► Форти О Центри сільських Рад 
Любомль до 10000 

+ Собори й церкви Баранівка понад 10000 

і 
і"*"*: 

..?-: 

Мечеті 

Буддійські храми 

Кладовища 

Парки та сквери 
Території в межах районів, 
підпорядковані міськрадам 

Сояотвнн 

Чорнобаївка 

Високе 

до 10000 

понад 10000 

до 10000 

Селища міського типу 

Населені пункти сільського 
типу 
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Виробництво штучного 
волокна й шовку 

Швейна 

Шкіряна, хутрова, взуттєва 

Харчова промисловість 
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х ф ф Тютюнова 
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Р ф Щ Поліграфічна 

^ф О© Різні галузі 
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Маслоробна, сироварна, 
молочна 

Центри первинної обробки 
бавовнику 

у Центри первинної обробки 
льону 

Д Килимові промисли 

Примітка Розміри пунсонів промислових центрів (великих. 
середніх та ік) дано умовно, для кожної карти окремо 
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Пшениця * Коноплі Чай 

Жито т Джут Т Троянди 

Кукурудза а> Садівництво V Виноград 

Рис і Цукрові буряки І Манго 

Просо 1 Цукрова тростина • Кава 

Ячмінь ч Соняшник 3 Какао 

Овес * Олійні культури з Ананаси 

Бавовник V Тютюн С9 Земляний горіх 

Льон У Каучуконоси в Городництво 

Хміль V Цитрусові * Бобові 
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КУЛЬТУ РИ 
Оливи 

п о 

Нафтопроводи 

Газопроводи 

Продуктопроводи 

Межі районів спеціалізації 
сільського господарства 

Банани 

Кокосові пальми 

Фінікові пальми 

Олійні пальми 

Перець та Ін прянощі 

Ефіроолійні та лікувальні 
рослини 

Шовківництво 

ЗНАЧ 

ТВАРИННИЦТВО 
V Велика рогата худоба 

Т Вівці 

от Каракулеве вівчарство 

V Кози 

Свині 

І Коні 

У Оленярство 

• Звірівництво 

А. Морський промисел 

• Риболовні порти 

я 

Ліси 

Суді ліси 

Ч А Райони залягання вугілля 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ НА В О Є Н Н О - І С Т О Р И Ч Н И X КАРТАХ 

Напрями ударів 

~ Що плануються 

Загальновійськових 

Танкових 

Кавалерійських 

Спільні діі загальновійськових і танкових 
з'єднань 

Райони зосередження а-загальновійськові. 
^-^ б-кавалеріі 

р Знищення оточеного угруповання 

Відступ військ 

♦ » Переміщення й передислокація військ 

^ Дії авіаціі 

Діі флотів 

Ні УНР ФРОНТ 
17 ПА 8 ге А 

ГР АРМІЙ .ЦЕНТР' 

6 ПФ П7 пд 

А 

бр 

бтд 

ГР. гр 

дес 

д 
кд 

Радянські війська 

Війська противника 

Авіадесантна бригада 

Армійський корпус 

Армія 

Бригада 

Бронетанкова дивізія 

Г вардійський 

Гірськострілецький корпус 

Група 

Десант 

Дивізія 

Кавалерійська дивізія 

Кавалерійський корпус 

Кінна армія 

КМГ Кінно-механізована група 

к Корпус 

ик Механізований корпус 

мд Моторизована дивізія 

мсбр Мотострілецька бригада 

ОР Оборонний район 

пд Піхотна дивізія 

ПА Повітряна армія 

пди Повітрянодесантний корпус 

ПФ Повітряний флот 

Р Резерв 

сд Стрілецька дивізія 

ск Стрілецький корпус 

ТА Танкова армія 

лід Танкова дивізія 

шк Танковий корпус 

Уд. А Ударна армія 

УР Укріплений район 

Ф Флот 

ФР Фронт 

^^римт<^^Иа^креми^^а^т^)^^аз^»^о6xIДно^^да^отьС1^одаткоВI^мовн^П1О^Н|аче^ж^ 




